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ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SÃO JOÃO DEL-REI ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

 

 

 

 

IMPUGNAÇÃO - com fulcro no artigo 24 do Decreto nº 10.024/2019 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23122.010245/2022-88 

 

 

 

 

 

 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., 

inscrita no CNPJ n.º 05.340.639/0001-30, com sede na Rua Calçada Canopo, 11 - 2º Andar 

- Sala 03 - Centro de Apoio II - Alphaville - Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06541-078, e-

mail: licitacao@primebeneficios.com.br; rayza.monteiro@primebenefico.com.br; por 

intermédio de seu procurador subscrito in fine, vem, respeitosamente, com base no artigo 

24 do Decreto nº 10.024/2019, IMPUGNAR o Instrumento Convocatório, consoante 

motivos a seguir determinados:  
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I - DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO  

 

Considerando que a IMPUGNANTE é uma empresa que exerce a 

atividade compatível com o objeto da licitação e, portanto, pretensa licitante, o prazo 

para impugnação é de até o 3º dia útil da data fixada para abertura da sessão pública, 

conforme o artigo 24 do Decreto nº 10.024 de 2019: 

 
Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, 
por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores 
à data fixada para abertura da sessão pública; (Grifo Nosso) 
 

A contagem dos prazos nos processos licitatórios e nos contratos 

administrativos está disciplinada no artigo 110 da Lei nº 8.666/1993, da seguinte forma: 

 
Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo 
em dia de expediente no órgão ou na entidade. (Grifo nosso) 

 

 Sendo assim, é de se assinalar que a presente insurreição encontra-se 

TEMPESTIVA, uma vez que protocolada com 03 (três) dias úteis de antecedência à data 

da abertura da licitação (não se considera horas na contagem do prazo, mas sim o dia de 

expediente no órgão), conforme quadro ilustrativo abaixo: 

 

 

Quarta Quinta Sexta 
Fim de 

Semana 
Segunda 

11/05/22 12/05/22 13/05/22 
14/05/22 - 

15/05/22 

16/05/22 

 

3º dia útil 

Término da 

contagem. 

Inclui-se este 

dia 

 

 

2º dia útil 

 

 

 

 

1º dia útil 

 

  

Abertura das 

propostas 

Início da 

contagem 

Exclui-se este dia 
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II – DO PRAZO PARA RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO 

 

Como regra, a impugnação ao edital não tem efeito suspensivo em 

relação à realização do certame. Mas, é obrigação do Pregoeiro respondê-la no prazo 

máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da sua interposição junto à Administração 

Pública, como determina o artigo 24, § 1º, do Decreto n° 10.024 de 2019: 

 

“§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, 

auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de 

recebimento da impugnação.” (Grifo Nosso) 

 

Dessa forma, o pregoeiro deverá apresentar resposta dentro do prazo 

legal, sob pena de invalidação do certame, pois, diante do silêncio, restará inviável a 

formulação adequada e satisfatória das propostas.  

 

III - DOS FATOS E DAS RAZÕES 

 

Está prevista para o dia 16/05/2022, às 09:00 horas, a abertura do Pregão 

Eletrônico nº 030/22, para o seguinte objeto: 

 

“ O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de serviço de administração, gerenciamento e controle com 

autogestão de frota para manutenção preventiva e corretiva, incluindo 

fornecimento de peças de reposição, acessórios componentes e materiais 

recomendados pelo fabricante, equipamentos, socorro mecânico, transporte por 

guincho e lavagem/higienização de toda frota de veículos leves e pesados, 

implementos e máquinas agrícolas, motores geradores de energia estacionários, 

cortadores e máquinas diversas, por meio de rede de estabelecimentos 

credenciados e sistema informatizado, para os campi da Universidade Federal 

de São João del-Rei, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital e seus anexos.” 
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Em detida análise ao edital constatou-se ilegalidade que afronta o 

Comando Constitucional, que determina a realização de procedimento licitatório, e que 

maculam de forma cabal os princípios norteadores da licitação, pois restringem a 

participação de potenciais licitantes, frustrando os princípios da isonomia e seleção da 

proposta mais vantajosa. 

 

IV - DO PRAZO DE PAGAMENTO PARA A REDE CREDENCIADA 

 

Ao analisar o edital é possível constatar que a Administração tenta, de 

forma alheia às suas atribuições, buscar financiamento, conforme previsão editalícia 

indevida estabelecida nos itens a seguir transcritos do Termo de Referência: 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

12.23 – Assegurar o pagamento devido às credenciadas independente do 

recebimento de valores pela UFSJ; (Grifo Nosso) 

 
 
Como já apontado acima, o objeto da contratação é a “gestão da frota de 

veículos automotores” onde o gerenciamento das manutenções tem como elemento 

marcante a INTERMEDIAÇÃO; ao invés da aquisição direta de mercadorias e realização 

de manutenções, utiliza-se da intermediação de uma Gerenciadora. 

 

A Administração se beneficia dos serviços de terceiros alheios ao 

contrato administrativo, e a Gestora estabelece contratos comerciais de natureza civil com 

estabelecimentos credenciados aptos a atender as demandas da Administração. Portanto, 

além da prestação do serviço de gestão propriamente dito, trata-se da disponibilização de 

um meio de pagamento, o qual é colocado à disposição da Contratante para que essa 

adquira produtos e realize serviços, conforme sua necessidade. 

 

Quando a Contratante toma os serviços duas obrigações devidamente 

ordenadas surgem – o PAGAMENTO e o REPASSE. 
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A Administração tem o dever de PAGAR à Gerenciadora nos termos da 

Lei e do Contrato Administrativo, e a Gerenciadora o de REPASSAR ao credenciado nos 

termos do contrato privado estabelecido pela vontade das partes. 

 

Mas da forma como estabelece o edital, a Contratante, busca de forma 

indevida financiar-se, pois toma “CREDITO” junto a Gerenciadora, que está obrigada a 

arcar com as despesas da Administração sem a devida contrapartida de juros pela 

operação. 

A futura Gestora Contratada, caso alguma empresa se disponha a 

participar do certame, estará forçada a financiar a atividade da Administração Pública, de 

modo que é vedado o FINANCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE 

FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS SEM O CORRESPONDENTE PAGAMENTO 

TEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO CONTRATADA. 

 

Nesse sentido, a Gestora contratada não irá repassar os valores oriundos 

dos serviços tomados pela Contratante, mas pagar antecipadamente, quando a execução 

do contrato se relaciona diretamente à gestão da manutenção da frota e não o 

financiamento, o que leva ao prejuízo para o particular, porque o edital não prevê a 

aplicação de juros, mas o simplista mecanismos indenizatório pela inflação.  

 

Assim para que não ocorra locupletamento, uma vez que o particular 

não deve financiar a Administração Pública através de fornecimento de bens e serviços, 

sem o devido pagamento tempestivo da obrigação assumida, porque o contrato teve 

previsão orçamentária. Conclui doutrinador Ferreira Filho: 

 

“Não deve o contratado financiar a Administração através de 

fornecimento de bens e serviços sem o correspondente pagamento 

tempestivo da obrigação contratada, pois antes da contratação sempre 

há previsão orçamentária para o cumprimento da obrigação a se 

contrair.” (Manual de Licitações e Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2002.) 
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O TCE/MS assim decidiu em representação análoga: 
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Em especial, a Universidade Federal de São João del-Rei não deve se 

socorrer deste artifício para se financiar juntos aos fornecedores. 

 

Portanto, deve ser excluída a cláusula 12.23 (e demais cláusulas no 

mesmo sentido) do Termo de Referência do Edital. 

 

V - DO PEDIDO 

 

Por todo o exposto, requer se digne o (a) i. pregoeiro (a) a JULGAR 

PROCEDENTE A PRESENTE IMPUGNAÇÃO, a fim de proceder as seguintes 

alterações: 

i. Excluir as cláusulas que obrigam que os pagamentos à Rede 

Credenciada sejam efetuados sem o prévio pagamento da 

Contratante, bem como sem respeitar o prazo estabelecido 

entre as partes no Contrato Particular firmado entre eles; 

 

ii. Republicar os termos do edital, reabrindo-se os prazos legais, 
conforme determina a lei. 
 

Na improvável hipótese de indeferimento da impugnação 
apresentada, requer-se desde já cópias dos autos do processo licitatório, para 
salvaguarda dos direitos da Impugnante, sem prejuízo das ações judiciais cabíveis 
(Mandado de Segurança), bem como para comunicação aos órgãos de fiscalização 
externos (Ministério Público e Tribunal de Contas). 

 

 

Termos em que pede deferimento 

Santana de Parnaíba/SP, 09 de maio de 2022. 

 

__________________________________________________________ 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 

Rayza Figueiredo Monteiro – OAB/SP 442.216 
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