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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
 
 
Processo nº 1.30.001.000688/2008-99 
Referência: Pregão n.º 10/2008 
Assunto: Impugnação aos Termos do Edital 
  

 

DECISÃO 

 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela EMPRESA BRASILEIRA DE 
TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA referente ao Pregão Eletrônico n.º 
10/2008, cujo objeto é a contratação de sistema de gerenciamento de frota, através de cartão magnético, a 
ser utilizado no abastecimento das viaturas oficiais desta Procuradoria da República no Estado do Rio de 
Janeiro e das Procuradorias da República nos Municípios de Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, 
Itaperuna, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, São Gonçalo, São João de Meriti, São 
Pedro da Aldeia, Teresópolis e Volta Redonda. 

 

A impugnante requer a pregoeira “a impugnação do referido edital, pelos motivos 
abaixo alegados: 

 

I)- DO PRAZO DE PAGAMENTO –  
 
1.1)- ALEGAÇÃO:  
 
“No Subitem 17.1 do Termo de Referência do Edital consta que o pagamento será efetuado mensalmente 
em até 10 (dez) dias úteis. 

 
Este prazo está totalmente fora das possibilidades das empresas de gerenciamento de 

abastecimento da frota de veículos.  
 
            Ocorre que o prazo de pagamento praticado no mercado e contratado entre as empresas 
administradoras e os postos credenciados é quinzenal + 15 dias para o pagamento. A Procuradoria da 
República do Rio de Janeiro, em seu edital, estipula um prazo impraticável, na medida em que a empresa 
administradora terá que pagar antecipadamente o combustível utilizado pela Contratante, recebendo estes 
valores sempre com prazo extremamente dilatado. 
 
              Esta prática não se restringe unicamente à Embratec Good Card, mas é estabelecida e seguida 
por todo o mercado de empresas Administradoras de Gerenciamento de abastecimento e manutenção de 
frota de veículos.  
 
              Para que as exigências editalícias fiquem adequadas à participação de um maior número de 
empresas, sem correr o risco do certame ser deserto, faz-se necessária a reanálise do Edital e 
imediata modificação, estabelecendo o pagamento no prazo de 15 dias + 15 dias para pagamento, 
respeitando assim os princípios basilares da Lei 8.666/93, sem restrição de participação das 
empresas. 
 
 
1.2)- DA APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA:  
 

Não há qualquer ilegalidade na indicação do prazo de 10 (dez) úteis para o pagamento da fatura  
em contratos oriundos de certame licitatório. A lei 8666/93 estabelece, em seu art. 5º  § 3º, o prazo de 05 



E:\impugna\IMPUGNA 102008.doc  Página 2 de 9 

(cinco) dias úteis somente para as despesas que não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 
do mesmo diploma legal (dispensa de licitação), todavia em se tratando do fornecimento de combustíveis 
de fato a prática no mercado é de pagamento quinzenal, conforme, inclusive, ocorre com o contrato vigente 
(Ticket). Diante disto, admitimos que seja assim  definido o texto "... serem faturados quinzenalmente e 
serem pagos até o décimo dia útil ao da apresentação da fatura", com disposto no Projeto Básico 13/2008, 
e não de acordo com o item 17.1 do edital. 

Informo que tal alteração no item 17.1 do edital não afeta a formulação das propostas, não sendo 
necessária nova publicação, pois a alteração é secundária e irrelevante, de acordo com o art.21, § 4º da Lei 
8.666/93. 
 
1I)- – DAS RESPONSABILIDADES ELENCADAS NO ITEM 18.3. – III DO EDITAL: 
 
2.1)- ALEGAÇÃO:  
 

“Discordamos da exigibilidade das responsabilidades auferidas no Item acima indicado, eis 
que tratam-se de previsões as quais vão além do serviço de gestão do abastecimento da frota de veículos 
da Procuradoria da República do Rio de Janeiro através de tecnologia dos cartões magnéticos, sendo 
responsabilidades que não cabem a este tipo de contrato, haja vista que estas estão sendo somente 
manipuladas. 

 
Não somos intermediadores, somos tão somente meio pagador. 
 
Atentamos, é ilegal o repasse de responsabilidades na forma exigida no Edital em deslinde, uma 

vez que cada um é responsável por sua ação ou omissão, não devemos e nem podemos assumir atos 
ou atitudes de terceiros os quais não nos pertencem. 

 
A Embratec somente se responsabiliza pelos atos de sua gestão, e não da rede credenciada, 

pois tratam-se de empresas diversas que possuem seus próprios representantes legais. 
 
Esclarecemos que a Embratec, bem como qualquer outra empresa deste segmento, somente são 

meios pagadores, oferecem serviços de gestão através de tecnologia do cartão magnético, sendo assim 
não assumem as responsabilidades oriundas dos postos de combustíveis, pois são apenas rede 
credenciada. 

 
Solicitamos, por gentileza, a adequação das responsabilidades contidas no item supracitado, 

pois, por uma questão de direitos, não cabe o repasse de responsabilidade a quem não a detém. 
 
Ademais, a Licitante não possui NEXO DE CAUSUALIDADE, UMA VEZ QUE NÃO INCORRE 

NA CULPA, eis que a mesma não configura-se como violadora art. 5º,. X da Constituição Federal, vejamos: 
 

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação; 

 
 

Enfatizamos que as empresas de gestão, face à quantidade de postos de combustíveis 
credenciados, não possuem condições de acompanhar presencialmente todos os acontecimentos ocorridos 
nos mesmos, não podendo assumir responsabilidades por fatos que independem de nossa atuação. 

 
Com base no aduzido, solicitamos definição adequada das responsabilidades, retirando do 

encargo das empresas licitantes as responsabilidades que extrapolam os limites do objeto do presente 
certame, sob pena de viciá-lo.  

 
2.2)- DA APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA:  
 

Discordamos da alegação da empresa, baseado nos artigos 70 e  72 da Lei 8.666/93, pois a 
contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade  a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, e pelo artigo 72, o contratado, na execução do 
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contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, 
serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. 

  
A subcontratação não produz uma relação jurídica direta entre a Administração e o subcontratado. 

Não sendo facultado ao subcontratado demandar contra a Administração por qualquer questão relativa ao 
vínculo que mantém com o subcontratante. 

 
Ademais, embora não haja vínculo direto entre a Administração e o subcontratado, esse último 

responde solidariamente com o subcontratante pela perfeição da prestação executada. 
 

III - QUANTO AO DESTAQUE DE RETENÇÕES NA NOTA FISCAL: 
 
3.1)-  ALEGAÇÃO:  
 

    Ao consultar e analisar a Instrução Normativa SRF nº 480/2004 verificamos que atendemos as 
solicitações constantes no Artigo 17, §1º, o qual se refere especificamente às empresas prestadoras de 
serviço para pagamento de combustível. Dessa forma, entendemos que estaremos atendendo às 
exigências editalícias contidas do Item 10 do Termo de Referência. Estamos corretos? 

Resposta: sim. 
 

IV - QUANTO AO FORNECIMENTO DOS CARTÕES MAGNÉTICOS: 
 

Verificamos que a solicitação editalícia quanto ao fornecimento de cartões magnéticos para as 
viaturas pode ser atendida ao disponibilizarmos um cartão para cada veículo e disponibilizar “cartões 
reservas” para suprir uma eventual necessidade de utilização - falha ou extravio do cartão efetivo. 
Esclarecemos que para identificar o condutor do veículo, possuímos a consulta on-line no Sistema Good 
Manager. Entendemos que dessa forma estaremos atendendo de forma satisfatória a exigência editalícia. 
Estamos corretos? 
Resposta: Sim.  Tal previsão está no item 4 do Termo de Referência (Anexo I) do Edital. 
 
 
V)- COM RELAÇÃO À ASSINATURA DO CONTRATO: 
 

Entendemos que, com intuito de primar pela economicidade e celeridade da contratação, no caso 
da empresa licitante vencedora do certame necessitar deslocar-se de outro Estado, a Procuradoria da 
República do Rio de Janeiro poderá enviar, via e-mail ou Correio, ao(s) Representante(s) Legal(is) da 
empresa o Contrato sem assinatura, para que a mesma providencie as assinaturas necessárias e remeta a 
Procuradoria da República do Rio de Janeiro, para que o  mesmo colha as assinaturas e tome as 
providências necessárias. Esse trâmite poderá ultrapassar o prazo previsto no Item 12.1 do Edital. 
Perguntamos: Qual é o entendimento desta Douta Comissão de Licitação? Este prazo poderá ser dilatado? 

 
Resposta: O instrumento contratual poderá ser enviado por e-mail ou Correio ao(s) Representantes Legal 
(is) da empresa vencedora sem assinatura, para que a mesma providencie as assinaturas necessárias e 
devolva a PR/RJ para conferência e recolhimento de assinaturas dos representantes da instituição e 
posterior publicação no DOU. 

Informo que de acordo com o item 12.2 do edital, em caso excepcional e justificado, este prazo 
pode ser dilatado. 

 
VI)-  Da imprevisão de mora e juros no presente Edital: 
6.1)-  ALEGAÇÃO:  
 
      Observando o Edital e seus Anexos, contata-se que não há menção de mora e juros em caso de 

atraso no pagamento por parte desta Administração, devendo ser invocado o Art. 40, inciso XIV, letra “d” da 

Lei 8.666/93. 

 

“Art. 40 O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 
repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a 



E:\impugna\IMPUGNA 102008.doc  Página 4 de 9 

menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e 
proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

(...) 
XIV - condições de pagamento, prevendo: 
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, 
por eventuais antecipações de pagamentos; (...)” (Grifo nosso). 
 

A ausência da previsão da mora e juros na possibilidade de atraso do pagamento do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco para com as empresas interessadas em participar do certame, num primeiro 

momento gera dificuldades às empresas licitantes na análise negocial, eis que devem estar previstos as 

reais possibilidades e viabilidades da pactuação contratual. 

 

Vejamos: 

"Configura a mora contratual, consubstanciada no retardo do pagamento pelas parcelas 
devidas após o vencimento das obrigações pelo Poder Publico, correta e a incidência dos encargos 
decorrentes do atraso, no caso, a correção monetária. Presidente da Corte. (TJ 1ª Região. 3ª Turma. 

AC 1998.01.00.048088-1DF, DJ 05.06.2003. Revista Fórum de Contratação de Gestão Publica. Vol. 29 ano 

2. julho de 2003. p. 2375). Grifo nosso. 

 Ainda, esta imprevisão, atinge a Empresa vencedora no que diz respeito à estrutura material e 

financeira, haja vista que a mesma disponibilizará o serviço contratado de qualidade, não podendo sofrer 

desconfortos de ordem financeira, ou seja, não poderá arcar sozinha pelas despesas no período de atraso 

de pagamento, uma vez que os serviços continuam sendo prestados. 

A falta da previsão da mora e dos juros para Administração inadimplente, fere diretamente o princípio 

da moralidade, do qual se extrai o conjunto de regras de conduta que regulam o agir da Administração, que 

utiliza da sua competência determinada não somente pelos preceitos legais vigentes, mas também pela 

moral comum.  

"O atraso no pagamento constitui ilícito contratual e obriga ao pagamento da correção 
monetária, ainda que não previsto no edital ou contrato." (STJ. RE nº 33206/SP. Registro TC nº 

199300075705. DJ 05 dezembro 1994. Seção 1. p. 33526. No mesmo sentido STJ. AI nº 98.050/SP. DJ 09 

de abril de 1996. p. 10652). Grifo nosso. 

A previsão de mora e juros trata-se de uma ferramenta corriqueira na esfera contratual, formaliza e 

previne desconfortos na esfera financeira para Contratada, em ocorrendo passiveis inadimplementos por 

parte da Administração, uma vez que segura o regime excludente de sanções por falta de pagamento. 

Vejamos:  

Administrativo. Responsabilidade contratual. DNER. Licitação. Irrelevância. 1. Incontroversa a 
entrega do objeto do contrato pela contratada (prestação de serviços), impõe-se que a 
Administração satisfaça sua obrigação na avença (pagamento do preço). 2. Irrelevante se o contrato 
não se tenha precedido de licitação, porquanto não pode a Administração utilizar-se de sua 
imprevidência para obter enriquecimento ilícito as expressas da contratada. Apelação provida. 
(TRF4ª Região, Apelação Cível nº 95.04.04276-7, Quarta Turma, Relator Juiz Paulo Afonso Brum Vaz, 

Publicado DJ em 26.08.1998). Grifo nosso. 

 Em caso de inadimplemento da Administração o equilíbrio financeiro deve ser mantido, pois este se 

caracteriza como agravo econômico à Contratada. 
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Neste mesmo sentido: 

Administrativo. Pagamento administrativo com atraso. Correção monetária. Sum-9 desta Corte. 
A  correção monetária não representa um plus, porem um minus que se evita mormente em tempos 
de inflação alta. E irrelevante que a prestadora tenha atrasado na prestação da caução, obrigação 
contratual acessória cujo descumprimento não enseja a incidência da excepcio non adimpli 
contratus, inerente ao descumprimento da obrigação principal, vale dizer da prestação dos serviços 
contratados. Se houve por parte do Instituto Nacional do Seguro Social reconhecimento do direito 
da autora em perceber os valores dos serviços em caráter retroativo, obriga-se a fazer o pagamento 
com base em valores atualizados, sob pena de violar a intangibilidade da equação econômico- 
financeiro do contrato. Apelação improvida. (TRF 4ª Região, Apelação Cível nº 95.04.60862-0, Terceira 

Turma, Relator Juiz Paulo Afonso Brum Vaz, Publicado DJ em 20.01.1999) Grifo nosso. 

Segue o entendimento do Magistrado Federal do Rio Grande do Sul:  

“Muitos foram os processos ajuizados na Justiça Federal por empresas que receberam 
pagamentos em atraso pela Administração, sem qualquer correção monetária. O fato é  que, mesmo 
não havendo previsão contratual, o particular tem direito a receber os valores devidos pela 
Administração corrigidos monetariamente, caso o atraso de pagamento da prestação.  

(...) Ao pagar os serviços prestados sem a devida correção monetária, a Administração se 
locupleta com o trabalho alheio, como faria se não efetuasse o pagamento.” (Contrato Administrativo e 

Licitação, Juiz Federal Guilherme Pinto Machado, Ed. ESMAFE- Escola Superior da Magistratura 

Federal/RS, fl. 35, 2000). 

Decide o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

“Comprovada a efetiva prestação de serviço contratado, impõe-se o respectivo pagamento, 
sendo irrelevante a alegaçao de inconsistentes anomalias contratuais. Ademais, a ordem jurídico- 
constitucional repudia a vantagem indevida, para que seja evitado o enriquecimento ilícito, inclusive 
do Poder Publico. Os juros moratórios devem ser fixados de acordo com o contrato, em caso de 
atraso no pagamento. So deve incidir a partir da citação, se o contrato, em caso de atraso de 
vigência. A sua vez, a correção monetária deve incidir a contar do vencimento da obrigação 
contratual. Sua incidência a partir do ajuizamento do pedido não tem condão de corrigir, sua 
plenitude, o valor devido. (TJ/MG. 4ª Câmara Cível. AC nº 000.250.761-4/00. DOE 15 de abril de 2003)”. 

Grifo nosso. 

Neste mesmo sentido, decide o Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

"I- Celebrado o contrato administrativo, ocorrendo o atraso no pagamento, acarretando 
prejuízos de ordem material, independentemente de previsão contratual, a reparação impõe-se, 
mediante aplicação de juros e correção monetária." (TJ/DF. 5ª Turma Cível. AC e remessa de Oficio nº 

2002.01.1.064633-0, Acórdão nº 195033. DJ 05 de agosto de 2004. Seção 3. p.44). Grifo nosso. 

Ademais, os juros devem ser fixados com base na aplicação de mercado, lastreados no Artigo 406 do 

Código Civil brasileiro através da Lei de Usura, sendo juros de 1% ao mês.  

Podemos classificar os juros como compensatórios ou moratórios.  

Os juros compensatórios consistem em rendimento remuneratório do capital.  

Já os juros moratórios, constituem a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da 

obrigação. Funciona como uma indenização pelo retardamento na execução do débito.  

Os juros podem ser convencionados entre as partes ou, na ausência de convenção, serão aplicados 

os juros determinados em lei. 



E:\impugna\IMPUGNA 102008.doc  Página 6 de 9 

Os juros de mora têm finalidade de desestimular o inadimplemento das obrigações. Não devem ser 
fixados em patamar extremamente baixo, de modo a que seja vantajosa para o devedor a discussão 
leviana do débito em juízo, ante a melhor remuneração do capital no mercado financeiro. Mas, por 
outro lado, não podem ser muito altos, inibindo até o devedor com direito discutível de pleitear a 
revisão da sua obrigação.  

A doutrina e a jurisprudência indicam o valor de 1% ao mês, ou 12% ao ano, a mesma taxa legal de 

juros moratórios estabelecida pelo artigo 406 do Código Civil vigente.  

Artigo 406 do Novo Código Civil de 2002, in textual: 

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa 
estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver 
em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 

Sílvio Rodrigues, sobre o assunto, pontifica que: 

"Juro é o preço do uso do capital. Vale dizer, é o fruto produzido pelo dinheiro, pois é como 
fruto civil que a doutrina o define. Ele há um tempo remunera o credor por ficar privado de seu 
capital e paga-lhe o risco em que incorre de o não receber de volta." 

De Plácido e Silva, por sua vez, explicita: 

"Juros, no sentido atual, são tecnicamente os frutos do capital, ou seja, os justos proventos ou 
recompensas que deles se tiram, consoante permissão e determinação da própria lei, sejam 
resultantes de uma convenção ou exigíveis por faculdade inscrita em lei." 

João Roberto Parizatto  é enfático ao prelecionar que: 

"Juros pode ser conceituado como sendo o rendimento auferido pelo uso do dinheiro durante 
um determinado período, privando-se o credor de seu uso em tal período." 

Não é, pois, um plus ao dinheiro, eis que, sem ele, ocorrerá o prejuízo da parte credora. É, como dito, 

uma forma de deixar o poder da moeda intacto, atualizando-o na exata proporção da inflação, isto é, do 

aumento de preços. 

Diante da posição predominante da doutrina e da tendência jurisprudencial, é possível concluir que a 

interpretação que se adequou melhor ao espírito do Código Civil em vigor é a de que a taxa de juros legais 

referida no seu Artigo 406 é a de 1% ao mês, perfazendo o percentual de 12% ao ano, e através da Lei de 

Usura, motivo pelo qual entendemos que deva ser seguido os percentuais de juros aplicados no mercado 

na atualidade. 

Resta consubstanciado que a previsão de juros e mora em caso de inadimplemento pelo Contratante, 

além de prevista na legislação acima apontada, é corroborada pelas decisões de diversas Cortes, restando 

evidente a obrigatoriedade de tal previsão.  

Face ao exposto, requeremos a previsão de juros e mora em caso de inadimplemento do Contratante, 

no intuito de primar pelo equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e pela justiça, bem como para que a 

Procuradoria da República do Rio de Janeiro não incorra no risco de ter o seu certame frustrado pela 

ausência de empresas licitantes.  

                        

6.2)- DA APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA:  
 

Como  o edital foi omisso acerca do tema acima ( multa e atraso no pagamento por parte da 
Administração), qualquer particular pode provocar a Administração e exigir esclarecimento, e após essa 
análise, a pregoeira resolveu acatar  a  alegação da empresa, com base no  item XIV, alínea d, do artigo 40 
da Lei 8.666/93, mas  tal  alteração não afeta a formulação das propostas, não sendo necessária nova 
publicação, pois a alteração é secundária e irrelevante, de acordo com o art.21, § 4º da Lei 8.666/93. 
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VII)- Quanto à imprevisão de multa contratual por atraso no pagamento por parte da 

Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro: 
 
7.1)- ALEGAÇÃO: 
 

 A Embratec se vê compelida a impugnar o Edital em tela, pois não concorda com a falta de previsão 

contratual de multa pela ocorrência de atraso ao pagamento por motivo e responsabilidades da 

Procuradoria da República do Rio de Janeiro. 

 

Cabe esclarecer que a Lei 8.666/93, prevê a aplicabilidade da Teoria geral dos contratos privados, 

vejamos: 

                                           

“Art. 54 Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e 
pelos preceitos de direito público, aplicando- se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e as disposições de direito privado. 

§ 1º Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, 
expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em 
conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.” (Grifo nosso). 

Esclarecemos que a previsão de multa não deve recair somente para a Contratada, em caso de 

inobservância contratual, pois o Ente Público, como parte no contrato de prestação de serviços, possui 

direitos e deveres, devendo-se primar pelo adimplemento dos direitos e deveres pactuados, por ocasião, 

aplicando-se como regra contratual as condutas para as partes envolvidas. 

De outra banda, é sabido e evidente que as relações contratuais oriundas de contrato de prestação 

de serviços são relações de consumo, sendo aplicável, subsidiariamente, a Lei nº 8.079/90. 

 A previsão de multa contratual, também denominada de obrigação contratual acessória, deve ser 

pactuada pelos envolvidos no contrato de prestação de serviços. 

Vejamos o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor: 

Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, denominado Código de Defesa do Consumidor 

“Art. 52 - No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou 
concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-
lo prévia e adequadamente sobre: 

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; 

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; 

III - acréscimos legalmente previstos; 

IV - número e periodicidade das prestações; 

V - soma total a pagar, com e sem financiamento. 

§ 1º - As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não 
poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. 

§ 2º - É assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, 
mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.” (Grifo nosso).  

Na busca de uma efetiva materialização dos direitos encartados principalmente nas cartas 

Constitucionais, e que não se referem exclusivamente às relações de direito público, o Estado se vê na 

contingência de estabelecer regras protetoras, de cunho notoriamente publicista, afim de disciplinar as 
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relações entre pessoas privadas, para que seja estabelecido um equilíbrio tão ensejado pelos novos rumos 

do Direito e que condiz com as expectativas da sociedade. 

Corroborando com tal com o aduzido, Roberto Parizzato ressalta que: 

 

"Multa significa a pena pecuniária a alguém em virtude de infrigência de determinada 
obrigação legal ou contratual. (...) É a violação do ajustado que dá ensejo ao direito de uma pena 
pecuniária, ou seja, da multa." 

“Princípio do equilíbrio econômico-financeiro se traduz no direito do contratado ‘à permanente 
equivalência entre a obrigação de fazer do contratante privado e a obrigação de pagar da 
Administração Pública.” 

O particular não pode ser levado à ruína e a Administração locupletar-se ilicitamente às custas do 

mesmo. A Administração, ao contratar o particular, almeja a execução do serviço, e o particular almeja um 

lucro o qual deve ser mantido até o final da avença como determina a Constituição, da mesma forma de que 

espera da Administração Pública o cumprimento dos prazos de pagamento, pois possui um contrato e uma 

rede credenciada para efetuar o pagamento. 

A previsão de multa trata-se de uma ferramenta corriqueira no mercado, em especial na esfera 

contratual, formaliza e previne desconfortos na esfera financeira para Empresa Contratada (vencedora do 

processo licitatório), em ocorrendo possíveis inadimplementos por parte da Administração, uma vez que 

segura o regime excludente de sanções por falta de pagamento. 

De outra banda, a denominada Cláusula Penal, ou multa convencional, é uma convenção, na qual as 

partes se obrigam a pagar um determinado valor, no caso de violação do contrato. Trata-se de uma 

obrigação acessória, que visa garantir o cumprimento da obrigação principal, bem como fixar previamente o 

valor das perdas e danos, em caso de descumprimento ou parte dele. 

Com base no Código de Defesa do Consumidor, entendemos que a Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio 

possam incluir a multa contratual, por analogia o artigo 52, § 1º da Lei nº 8.078/90, não por questão de plus, 

mas por mero respeito às obrigações contratuais.  

 

7.2)- DA APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA: 
 

  Como o edital foi omisso acerca do tema acima ( multa e atraso no pagamento por parte da 
Administração), qualquer particular pode provocar a Administração e exigir esclarecimento, e após essa 
análise, a pregoeira resolveu acatar  a  alegação da empresa, com base no  item XIV, alínea d, do artigo 40 
da Lei 8.666/93, mas  tal  alteração não afeta a formulação das propostas, não sendo necessária nova 
publicação, pois a alteração é secundária e irrelevante, de acordo com o art.21, § 4º da Lei 8.666/93. 
 
V – DA DECISÃO 

  Com base nos fatos ora apresentados, e nos dispositivos legais que regem a licitação, 
como também, pautada nos princípios básicos da legalidade, competitividade, moralidade, razoabilidade  e 
da isonomia, não se vislumbra a necessidade de acatar a Impugnação ao Edital interposta pela EMPRESA 
BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA, apesar de ter admitido 
algumas alterações que não afetam substancialmente a formulação das propostas, não sendo necessário a 
republicação do aviso de alteração do edital. 

 

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2008 

 
Original assinado 
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Christiane Sancho Mônica 
Pregoeira 

 
 
 


