
 

        
 

 
GABINETE DA PREFEITA 

 
Pregão Eletrônico nº 104/2.021 
Processo SA/DL nº 166/2.021 
Objeto: aquisição de emulsão asfáltica RL-1C. 
Impugnante: Traçado Construção e Serviços Ltda. 
 
 

Trata-se de impugnação ao Edital n.º 110/2021, do Pregão 
Eletrônico n.º 104/2021, Processo SA/DL n.º 166/2021, apresentada pela 
empresa Traçado Construção e Serviços Ltda., que deve ser conhecida, por 
ter sido protocolada dentro do prazo estabelecido nos parágrafos 1º e 2º, do 
artigo 41, da Lei federal 8.666/93, com alterações posteriores.  

 
Em síntese, insurge o Impugnante contra edital do pregão 

em referência por não conter a possibilidade de se buscar o reequilíbrio 
econômico financeiro do contrato, por fatores imprevisíveis ou previsíveis, 
mas de consequências incalculáveis.   

 
Combate o Ato convocatório diante a ausência da 

exigência da Autorização da Agência Nacional do Petróleo, do Certificado 
de Qualidade de Produto e Atestados de Capacidade Técnica, documentos 
indispensáveis à comprovação da qualificação técnica das empresas que 
pretendem distribuir produtos asfálticos derivados de petróleo.  

 
Aduz que seja acrescido ao Edital a possibilidade do 

reequilíbrio econômico financeiro, assim com a inclusão da exigência da 
autorização da ANP. 

 
DECISÃO 
 
Preliminarmente, cumpri salientar que os argumentos 

apresentados pelo Impugnante não merecem prosperar, por não serem 
suficientes para justificar a modificação do edital, em razão de não 
apresentar absolutamente nada que pudesse mudar o juízo de 



 

        
 

convencimento da Administração municipal, pelos motivos a seguir 
elencados: 

 
O equilíbrio econômico financeiro está descrito na alínea 

“d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei federal nº 8.666/93, reproduzido a 
seguir: 

. . .  
 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 

inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém 
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.   

 
Como visto, a instituição do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato administrativo está prevista no citado Diploma Legal e 
sua aplicabilidade independe de previsão do Edital. 

 
De todo o modo, o equilíbrio econômico financeiro deve 

ser aplicado somente na ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, 
porém de consequências incalculáveis, a fim de estabelecer a relação na 
qual as partes inicialmente pactuaram, excluindo-se os riscos normais da 
atividade econômica, que dever ser suportado pela empresa e seus sócios. 

 
A simples insuficiência da remuneração para a prestação 

do serviço não caracteriza o rompimento econômico-financeiro, se 
confirmada a inocorrência de um evento danoso e posterior à formulação da 
proposta, cujas consequências não foram possíveis de previsão. 

 
Para pleitear o equilíbrio econômico financeiro, a empresa 

contratada deverá demonstrar que estão presentes todos os requisitos 
legais para alteração dos preços, através de demonstrativo das causas do 
desequilíbrio, como por exemplo: superveniência do evento causador da 
quebra da equação, elevação dos encargos da empresa e imprevisibilidade 
do evento. 



 

        
 

 
Contudo, o objeto da presente licitação importa em entrega 

única, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da emissão da Autorização de 
Fornecimento, que minimiza a possibilidade do desequilíbrio econômico.  

 
As questões das exigências dos registros, autorizações e 

certificações, situam-se na seara da discricionariedade da Administração 
pública nas decisões acerca da elaboração do edital.  

 
Ensina o renomado doutrinador Celso Antônio Bandeira de 

Mello em obra monográfica acerca do tema: 
 

“Discricionariedade, portanto, é a margem de liberdade 
que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes 
de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos cabíveis, 
perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução 
mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez 
das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não 
se possa extrair objetivamente, uma solução unívoca para a situação 
vertente”. 

 

Neste sentido, as condições editalícias foram declinadas 
no instrumento convocatório, em observância aos artigos 27 a 31, da Lei 
Federal n.º 8.666/1993, em cumprimento aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade que orienta maior ou menor exigência, observando o 
elenco taxativo dos dispositivos mencionados. 

 
Assim sendo, diante de todo o exposto, e por inexistirem 

razões para alteração do presente procedimento licitatório, NEGA-SE 
PROVIMENTO à impugnação apresentada pelo Traçado Construção e 
Serviços Ltda., determinando-se o regular prosseguimento do certame. 
  
Monte Alto, 3 de novembro de 2.021. 

             
    

 
Maria Helena Aguiar Rettondini 

Prefeita 


