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EXCELENTÍSSIMO SENHOR ARNOLDO ADRIANO - PREFEITO EM EXERCÍCIO DO 

MUNICÍPIO DE ILHOTA, ESTADO DE SANTA CATARINA. 
 

 

Cópia - Controladoria Interna  

 

Cópia – Diretoria de Licitação  

 

Cópia – Secretaria de Educação   

 

 

 

KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, portadora do CNPJ/MF sob o nº 09.245.708/0001-87, com matriz localizada à Rua 

Willibaldo Kaiser nº 348 – CEP: 81.170-590 - Município de Curitiba, Estado do Paraná, vem, à 

presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu Representante Legal1 que ao final 

subscreve2, promover o pedido de IMPUGNAÇÃO, em razão das ausências e incongruências 

contidas no edital do Pregão Presencial nº 54/2020. 

 
1. DA LEGITIMIDADE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 

É legitimo a propositura da medida impugnativa, conforme prevê o 

regulamento Federal do Pregão Presencial por meio do art. 12, §1º do Decreto nº 3.555/00 que 

unificou as faculdades determinadas no art. n°. 41 do Estatuto de Licitações. O Edital em 

comento não menciona o prazo de impugnação ao edital, mas de acordo com o Decreto Federal 

 
1 Contrato Social - anexo (i). 
  
2 Identificação Pessoal – anexo (ii) “a” e “b” 
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nº 3.555/00, estabeleceu o prazo máximo de 02 DIAS ÚTEIS que antecede o certame para todas 

as manifestações acerca do ato convocatório no que tange a IMPUGNAÇÃO ao edital. 

 

O processamento da licitação requer a elaboração de um instrumento 

convocatório, no qual constem todas as regras que serão aplicadas quando da realização do 

certame que selecionará o contratado, bem como todas as condições para a execução do futuro 

ajuste. Trata-se do edital da licitação, que, como bem dizia o mestre Hely Lopes Meirelles, “é a 

lei interna da licitação”.  

 

Quanto a tempestividade, é legalmente garantida até a data de 01 de dezembro 

de 2020, pois, o prazo para contagem obedece a regra do art. 110 da Lei Federal n.º 8.666/93. O 

termo inicial é a data para abertura da sessão pública que ocorrerá no dia 03 de dezembro de 

2020. O dia 03 não é computado, ou seja, ele é o dia de início, portanto não se conta o dia de 

início. Assim, o primeiro dia útil anterior ao dia 03 de dezembro é o dia 02 de dezembro e o 

segundo dia útil é dia 01 de dezembro de 2020, portanto, a medida impugnativa feita nesta 

data, a saber, 30 de novembro de 2020 encontra-se amparada pela tempestividade. 

 

O mesmo entendimento3 é do advogado e jurista Ricardo Silva das Neve, em 

sua publicação. Conclui-se assim, nos termos da LLC e Decreto Federal n.º 3.555/00, que a 

Peticionária KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI terá até às 18:00h (final de 

 
3 (...) se o parágrafo segundo do artigo 41 da Lei nº 8.666/93 determina de modo expresso que o licitante deve 

protocolar sua impugnação ao edital ATÉ o segundo dia útil que 

anteceder a abertura do certame, isso significa que o documento pode ser apresentado inclusive durante o 

transcorrer do segundo útil anterior ao início da licitação. A utilização do termo "até" 
nos comandos normativos em referência traz, evidentemente, o entendimento de que 
no segundo dia anterior à abertura do certame ainda se mostra possível apresentar o pedido de impugnação ao 
edital eventualmente contestado. 
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expediente no órgão que está promovendo a licitação), do dia 01 de dezembro de 2020 para 

IMPUGNAR o edital do Pregão Presencial n.º 54/2020, porém, se faz nesta data.  

 

A par disso, qualquer cidadão, seja pessoa física ou jurídica, poderá impugnar 

o edital ou pedir esclarecimentos alegando irregularidade na aplicação da Lei de Licitações e 

Contratos, dentre outros dispositivos legais, dentro prazo de até 02 dias úteis anteriores à 

entrega dos envelopes de proposta e habilitação.  Ainda para que não haja dúvidas quanto à 

legitimidade da presente propositura impugnativa, a Peticionária KLEBER DE MOURA 

encontra-se legitimada também através do direito de petição, guarnecendo seu direito de 

manifestar suas insurgências contra o Edital do PP 54/2020 não só pelo rito ordinário, mas 

também por meio da Constituição Federal. 

 

No tocante ao direito de petição a Constituição Federal assegura por meio do 

art. 5.º, inciso XXXIV, alínea "a", e, inciso LV4 da Constituição Federal/88, a garantia da 

manifestação constitucional e, dela, ser garantido contra ato de ilegalidade e abuso de poder, 

bem como se assegura o direito ao contraditório e direito à ampla defesa.  

 

Também devemos citar que o art. 5º da Constituição Federal elenca direitos 

fundamentais da pessoa - humana, ou seja, que não se incluiriam as pessoas jurídicas. Essa 

orientação inclusive já foi defendida por Pontes de Miranda. Contudo, atualmente não há mais 

espaço para este debate, pois, vários direitos previstos nos incisos do art. 5º referem-se às 

pessoas jurídicas, como a proteção às associações. Vejamos: 

 
4 "O direito de petição aos Poderes Públicos em DEFESA DE DIREITOS ou contra ilegalidade ou abuso de 

poder". “Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 
a ela inerentes”. 
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“à pesquisa no texto constitucional mostra que vários dos direitos arrolados nos incisos do 
art. 5º se estendem às pessoas jurídicas”, tais como o “PRINCÍPIO DA ISONOMIA, O 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, O DIREITO DE RESPOSTA, o direito de propriedade, o 
sigilo da correspondência e das comunicações em geral, a inviolabilidade de domicílio, a 
garantia do direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, assim como a proteção 
jurisdicional e o direito de impetrar mandado de segurança”. Há até direito que é PRÓPRIO 
DE PESSOA JURÍDICA, como o direito à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e 
a outros signos distintos como logotipos e nome fantasia. 

 

Assim, as pessoas jurídicas também podem fazer uso do direito de petição, que, 

na esfera infraconstitucional, foi regulamentada pela Lei nº 9.784/995. O art. 6º estabelece os 

requisitos do requerimento inicial. Note-se que a lei não exige mais que requisitos mínimos 

para que se estabeleçam uma relação jurídica processual entre o administrado e a 

administração pública.  A bem da verdade, não exige nenhuma formalidade específica e, por 

vezes, admite a solicitação oral, que, reduzida a termo, será tombada em processo 

administrativo. Merece destaque a previsão do parágrafo único, que veda à Administração a 

RECUSA IMOTIVADA de recebimento de documentos, em clara proteção ao cidadão. 

 

Sendo assim, o direito de petição por pessoa física ou jurídica tem como 

objetivo precípuo assegurar o exercício das prerrogativas típicas de um Estado Democrático de 

Direito que não tolera abusos ou arbitrariedades, permitindo ao cidadão (pessoa física) ou 

empresa (pessoa jurídica), a possibilidade de vislumbrar igualmente os direitos e obrigações a 

que está submetido de forma objetiva pelas Leis que os protegem e as quais devem se 

subordinar para então tornar-se de fato um sujeito de direitos e obrigações. 

 

5 Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for 
admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados: I - órgão ou autoridade 
administrativa a que se dirige; II - Identificação do interessado ou de quem o represente; III - Domicílio do 
requerente ou local para recebimento de comunicações; IV - Formulação do pedido, com exposição dos fatos e de 
seus fundamentos; V - Data e assinatura do requerente ou de seu representante. Parágrafo único. É VEDADA à 
Administração a RECUSA IMOTIVADA de recebimento de documentos, DEVENDO O SERVIDOR 
ORIENTAR o INTERESSADO quanto ao suprimento de eventuais falhas. 
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Portanto, o instituto da “IMPUGNAÇÃO” por força do Decreto Federal nº 

3.555/00, Lei Federal nº 10.520/002 e a Lei Federal nº 8.666/93, combinada com o Direito de 

Petição com assento Constitucional, é independe de pagamento de taxas, podendo ser exercida 

por qualquer pessoa6, a qualquer tempo, em quaisquer circunstâncias, tudo de acordo com a 

vasta legislação existente, principalmente com o regramento taxativo contido na Lei nº 

8.666/93, que concede a qualquer pessoa se manifestar contra a eminência irregularidade a se 

consumar.  

Oportuno registrar que cabe ao Sistema de Controle interno do município o 

dever de acompanhar o caso e, não sendo corrigidos os apontamentos, deverá também por 

força do art. 102 da Lei 8.6667, dar ciência ao Ministério Público – Natural se efetivar a 

irregularidade diante da negativa em razão da medida impugnativa, bem como pelas razões 

fáticas e mérito. 

2. DA ATUAÇÃO E LEGITIMIDADE DA CONTROLADORIA 

INTERNA 
 

 

No Brasil, o controle interno na administração pública aparece pela primeira 

 
6 Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. § 1º. A representação, que será escrita ou 
reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria 

e a indicação das provas de que tenha conhecimento. (...) § 3º. Atendidos os requisitos da 
representação, a autoridade determinará a imediata 
apuração dos fatos que, (...).”. 
 
7Art. 102.  Quando em autos ou documentos de que conhecerem, os magistrados, os membros dos Tribunais ou 
Conselhos de Contas ou os TITULARES dos órgãos integrantes do SISTEMA DE CONTROLE INTERNO de 
qualquer dos Poderes verificarem a existência dos crimes definidos nesta Lei, remeterão ao Ministério Público 
as cópias e os documentos necessários ao OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 
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vez na constituição federal de 1967 e na constituição federal de 1988 no seu art. 708 

estabelecendo mais clareza à função do controle interno. Ao mesmo tempo em que consagra 

no texto constitucional os princípios básicos da administração pública. O controle interno é 

previsto também nos arts. 319, 74 e 75 da constituição federal e caput do art. 59 da Lei 

Complementar nº 101/00 Lei de Responsabilidade Fiscal, confirmando a necessidade de 

existência do controle interno em cada poder.  

 

Desta forma, não é apenas a Prefeitura Municipal que deve ter o controle 

interno implantado, mas também as Câmaras e Assembleias Legislativas, Estados, União, 

Autarquias, Ministério Público, Poder Judiciário, entre outros.  Assim, ter um sistema de 

controle interno próprio, possibilita evitar danos ao erário e fiscalizar os atos emanados do 

poder fiscalizado.  Segundo o professor Milton Mendes Botelho, um bom sistema de controle 

interno é sinônimo de “boa administração” que, também, é o objetivo de todo gestor público. 

 
8 Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades 
da administração direta e indireta, quanto à LEGALIDADE, legitimidade, ECONOMICIDADE, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder. 
 
9 Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, 
e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. § 1º O controle externo da 
Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos 
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: § 1º Os responsáveis 
pelo controle interno, ao tomarem CONHECIMENTO DE QUALQUER IRREGULARIDADE ou 
ILEGALIDADE, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Art. 
75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos 
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos 
Municípios. Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que 
serão integrados por sete Conselheiros. Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à 
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos 
Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre 
os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros. Art. 59. O Poder Legislativo, 
diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do 
Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere 
a: KLEBER DE MOURA 
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Ele ensina que o gerenciamento do patrimônio público exige uma eficiente controladoria geral 

implantada. 

3. DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 
 
 

A controladoria interna do Município tem um papel importante. Ela exerce o 

poder fiscalizatório em razão de possíveis atos FALHOS ou atos que levam a lesão ao Erário 

Público Municipal. A controladoria geral do Município é devidamente inserida na estrutura 

organizacional do Município por força de Lei local e tem poder de fiscalizar os atos de 

quaisquer agentes responsáveis por BENS OU DINHEIRO PÚBLICO.  

 

Uma das funções primordiais da controladoria é dar cumprimento às metas e 

funções definidas na Lei que a criou, priorizando a fiscalização de atos dos órgãos da 

administração direta e indireta do ente federado. Ela também pode fiscalizar instituições que 

recebem recursos do Município - subvenção social ou auxílios - e deve propor as medidas 

cabíveis às autoridades responsáveis, tanto em sede administrativa quanto em sede judicial. 

 

A controladoria é o órgão central de controle interno do Poder Executivo, com 

total autonomia funcional responsável pela expedição de atos normativos e regulamentadores 

dos procedimentos de controle. É unidade administrativa para integrar os procedimentos de 

controle e fiscalização e, ainda, consolidar as informações de gestão orçamentária, financeira, 

patrimonial e operacional, com a finalidade de ATESTAR A LEGALIDADE, a 

LEGITIMIDADE, a ECONOMICIDADE, a EFICIÊNCIA e a EFICÁCIA dos programas de 

governo; podendo também fazer controle exercido com metodologia de auditoria no âmbito 

de determinada unidade administrativa.  

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal veio conferir grande relevância ao 

acompanhamento e à fiscalização financeira, impondo severas penas aos administradores 
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descuidados. Daí a importância da implantação de um controle interno que funcione de forma 

efetiva.   

O controle interno deve ter o “status” de uma Secretaria, devendo assim estar 

ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito, na medida em que os próprios secretários passam 

a ser passíveis de fiscalização. O papel do controle interno é muito maior do que apenas o de 

fiscalizar. A função principal do controle é servir como ferramenta de apoio ao Prefeito, 

orientando e, somente após orientação, cobrando em último caso, levando ao conhecimento do 

MINISTÉRIO PÚBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, caso seja constatada algum ato 

ilícito de malversação do dinheiro público. 

 

O maior motivo de afastamento de Prefeitos nos anos recentes, não foi por 

corrupção ou coisa do tipo, mas sim, por desconhecimento das técnicas Legais de 

procedimentos administrativos. Muitos gestores vieram da iniciativa privada e quando 

assumem a cadeira de Prefeito não está nada familiarizado com LICITAÇÃO, PREGÃO 

PRESENCIAL e ELETRÔNICO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE PESSOAS 

entre outros.   

Diante disso, o administrador inteligente e honesto que tem o controle interno 

técnico e atuante, irá se apoiar neste que certificará se tudo está ocorrendo dentro da legalidade, 

onde o controle interno o ajudará a fiscalizar entre outras coisas como os atos dos servidores 

municipais, processos de licitação entre outros, protegendo desta forma o gestor.  Portanto, 

cabe à controladoria Municipal também fiscalizar desde o consumo de combustível na 

Prefeitura, PROCESSOS LICITATÓRIOS, RH, PATRIMÔNIO, até o Portal da 

Transparência, bem como garantir que qualquer cidadão tenha o livre acesso à informação 

pública, além de outras funções. Outra atribuição importante ao Controle Interno é a de 

coordenar a transição do mandato, assegurando a ordem e a legalidade na transmissão, bem 

como que as informações passadas à equipe do gestor que assumirá, que estejam de acordo 

com a realidade.  KLEBER DE 
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 O Prefeito honesto e inteligente terá o controlador (a) como o seu maior 

aliado, afinal, ambos RESPONDEM SOLIDARIAMENTE pelos atos da administração. Desta 

forma, se ambos andarem alinhados e, cada um respeitando a competência do outro, quem 

sairá ganhando em primeira análise serão ambos, mas também toda a população ganhará, pois 

significará que está havendo eficiência e, legalidade na gestão. 

 

Pelos argumentos que serão expostos, cabe a Administração Pública, em 

especial, este ínclito órgão licitador, agir com prudência, recebendo a (s) medida (s) de 

impugnação (s) não como um mero instrumento de busca ao ponto central de um processo 

licitatório, ou seja, um processo (i) - justo, (ii) - harmônico e (iii) -  isonômico, mas sim,  em 

respeito aos exaustivos e já conhecidos princípios que regem a Administração Pública, bem 

como devemos levar em conta que medida(s) recursal (s) acima de tudo tem por principal 

função evitar o suposto desenvolvimento da “arbitrariedade 

administrativa”, de forma a permitir uma disputa licitatória ampla e competitiva, 

respeitando o princípio da segurança jurídica. 

 

Superado as questões de legitimidade, legalidade e tempestividade - 

constitucional da propositura indagada, passamos agora para as razões da impugnação. 

 

4. DA AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 
 

 
Em análise do Edital do Pregão Presencial nº 54/2020, a Peticionária KLEBER 

DE MOURA -EIRELI, insurgi contra as regras de pagamento estabelecidas no edital/minuta 

da ata de registro de preço, especificamente, contra a inequívoca AUSÊNCIA da previsão do 
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art. 40 e art. 55 da LLC – DO PAGAMENTO - ambos dispositivos ignorados pela 

Municipalidade de Ilhota, constante do rol taxativo da Lei 8.666, infringido a LLC, entre outras 

incompatibilidades encontradas. Vejamos a cláusula de pagamento constante no edital em 

comento: 

7 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 
7.1 – O pagamento será efetuado através de transferência bancária em até 30 dias após emissão 
da Nota Fiscal e entrega dos produtos ou fornecimento dos serviços, mediante a apresentação 
da Autorização de Compras/Ordem de Serviço, acompanhada da Respectiva Nota Fiscal com 
o devido aceite. Não será aceito boleto bancário para pagamento. 
 
7.2 – Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento 
previsto, voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentação dos documentos corrigidos. 
 
7.3 – Deverá constar no documento fiscal o número da licitação, bem como nome do Banco, nº 
da Conta Corrente e Agência bancária, da empresa, sem os quais o pagamento poderá ficará 
retido por falta de informações. 
 
7.4 – A Prefeitura Municipal de Ilhota reserva-se o direito de descontar do pagamento devido 
à Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem 
aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes neste Edital. 
 

Por isso, a medida impugnativa aqui ora 

postulada, versa contra a AUSÊNCIA editalícia das previsões do art. 40 e, art. 55 da Lei 

8.666, devido tais ausências dos dispositivos no edital são ILEGAIS, pois, as regras de 

pagamento contida no edital não prevê o pagamento de juros e correção em caso de atraso no 

pagamento, no qual pugnamos pelo esclarecimento ao signatário do edital, para que justifique 

qual amparo legal justificam tais ausências?  

 

 Assim, aguarda-se a resposta devidamente justificada, sob pena de não ser 

feita no prazo legal ou meramente respondido sem justificativa plausível, não restará 

alternativa a não ser a propositura de outras medidas a fim de ser saneada a constatada 

incompatibilidade do edital em razão da desobediência da LLC. Para corroborar com a 
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Municipalidade, justificamos a necessidade de conter no edital a inteligência dos dispositivos 

do art. 40 e 55 da LLC.  O pagamento desses ajustes financeiros deveria ser feito de ofício, por 

questão de legalidade, mas atualmente só são pagos através de requerimentos administrativos 

expressos, e em alguns casos, ações judiciais.  

 

A obrigatoriedade da correção monetária vem da própria previsão 

constitucional do equilíbrio econômico-financeiro das contratações públicas, que também 

encontra amparo na Lei de Licitações. No artigo 40, da Lei de Licitações n. 8.666/93, são 

listados alguns requisitos do edital, dentre eles no inciso XIV, condições de pagamento, 

prevendo:  

“critério de atualização financeira dos” valores a serem pagos, desde a data final do período 
de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; compensações financeiras 
e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de 
pagamentos; 

 

A Lei prevê no inciso XIV alínea "c" a atualização financeira (correção 

monetária) e, alínea "d" a compensação financeira (juros moratórios) art. 40 – 8.666. Um bom 

exemplo de cumprimento a estas exigências são os editais do Tribunal Regional Eleitoral do 

Rio de Janeiro: 

“3.3. Ocorrendo atraso no pagamento, em relação ao prazo previsto no subitem 3.1, desde que 

este não decorra de ato ou fato atribuível à contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA 
pro rata diem, a título de compensação 
financeira que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao 
pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se 
a operação a cada mês de atraso. 
 
“3.4. Por eventuais atrasos injustificados no pagamento devido à contratada, está fará jus a 
juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando-se 6% ao ano.” (Pregão Eletrônico (SRP) Nº 
14/2017). 

 

São poucos os editais que respeitam a previsão Legal, mas isso não impede a 

empresa de exigir o seu pagamento, pois se trata de uma imposição constitucional à 
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administração, que independe de previsão editalícia, devendo incidir a partir da data que 

deveria ter sido paga cada parcela.  

 
Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal 

de Justiça -STJ: 

PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL – CONTRATO 
ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 211/STJ - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 
535 DO CPC - PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO - DIREITO A CORREÇÃO 
MONETÁRIA - EXCEÇÃO A DETERMINADO PERÍODO, POR FORÇA DE PREVISÃO 
CONTRATUAL - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - SÚMULA 5/STJ - 

OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA - JUROS MORATORIOS 
DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. [...] 3. Esta Corte 
tem pacífico entendimento no sentido de ser devida a correção monetária em razão do 
pagamento de parcelas em atraso pela Administração, independente de expressa previsão 
contratual nesse sentido. 4. Havendo expressa previsão contratual afastando a correção 
monetária decorrente de atraso no pagamento para determinado período, por livre 
acertamento entre as partes, torna-se impositiva a aplicação do princípio pacta sunt servanda 
(REsp 1178903/DF, Rei. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 
20/04/2010, DJe 03/05/2010). 
 
E mais; 
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO. PARCELAS INADIMPLIDAS. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento assente de que, nos 
casos de descumprimento contratual, a atualização/correção monetária deve incidir a partir 
da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela inadimplida (AgRg 
no AREsp 19.040/SP, Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012). 
 
O Tribunal de Contas da União – TCU já se manifestou sobre a possibilidade 

de a Administração realizar o pagamento de juros e correção monetária, conforme se depreende 

de excerto do Acórdão nº 1920/2011, da Primeira Câmara TCU: 

 

TOMADA DE CONTAS. Pagamento de despesas de exercícios anteriores com acréscimo de 
juros de crédito bancário. Taxas superiores aos índices de variação de preços. Ofensa ao KLEBER DE 
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princípio de indisponibilidade do patrimônio público. Ato de gestão antieconômico. Danos ao 
erário. Débito inferior ao limite para TCE. Contas irregulares. Multa.  
 
11.4 Em pesquisa que realizamos junto aos sistemas do Tribunal, verificamos que o assunto foi 
bem abordado no Acórdão 1931/2004-Plenário. 
11.5 Em seu voto que fundamentou o Acórdão 1931/2004-Plenário, o Relator, Excelentíssimo 
Senhor Ministro Walton Alencar Rodrigues, ao analisar a pretensão do Órgão de não pagar a 

atualização monetária à empresa contratada, assim discorre: Essa solução, 
além de não se harmonizar com o princípio 
jurídico que veda o enriquecimento sem 
causa à custa alheia, aplicável às relações 
jurídicas de toda a espécie, não se conforma 
com a Constituição Federal (art. 37, inciso 
XXI) e com a Lei 8.666/93 (art. 3º), que 
determinam a manutenção das condições 
efetivas da proposta nas contratações 
realizadas pelo poder público. 
 
11.10 Quanto ao pagamento de juros, ainda no voto mencionado, destacamos os trechos que 
seguem: 
Com relação ao cabimento dos juros moratórios, entendo oportuno tecer algumas 
considerações. 
Como tal, negar à empresa contratada a composição de perdas e danos decorrentes de mora 
da própria Administração atentaria contra o primado da justiça que arrosta o enriquecimento 
sem causa, mesmo que essa exigência não esteja prevista em lei ou em disposição contratual. 

Assim, entendemos que a Administração, em caso de atraso 
de pagamento pelos serviços efetivamente 
prestados, deve realizar a correção monetária 
destes valores com a incidência, inclusive, de 
juros moratórios que, em face de ausência de 
previsão contratual, devem ser os legalmente estipulados. Além do TCU, 
em conformidade com o autos de Apelação Cível com Revisão n° 909.966-5/3-00, da Comarca 
de Cotia, em que é recorrente o Juízo Ex Officio, Acordam, em 1ª Câmara de Direito Público 
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do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “negaram 
provimento aos Recursos, v.u.”, de conformidade com o Voto do Relator, que integra este 
Acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores Franklin Nogueira e Regina 
Capistrano. São Paulo, 23 de junho de 2009 Renato Nalini Relator. RELATÓRIO: A sentença 
do MM. Juiz Diógenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues (fls. 1961/1965 dos Autos) julgou 
parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança c.c. Pedido de Indenização 
por Perdas e Danos e Lucros Cessantes ajuizada por E. S. A. E. C. contra o Município de Cotia, 
para condená-la ao pagamento dos valores decorrentes do Contrato Administrativo descrito 
na Inicial, referentes aos materiais entregues e não pagos, no montante de R$ 575.407,73, 
devidamente atualizado e acrescido dos juros legais de mora, desde a data do inadimplemento, 
bem como ao pagamento de multa de 5% sobre o valor contratado, pelo descumprimento 
injustificado de suas obrigações. Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com as 
respectivas custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios. 

 

De tal modo, inequívoco se faz o entendimento legal do tema em comento, e 

para assegurar os preceitos legais no Estado Democrático de Direito em que vivemos em uma 

Constituição Federal que nos termos que art. 37 impõe condições a Administração Pública que 

nos remete a Lei 8.666/93. Uma Constituição Cidadã que impõe a observância do art. 5º que 

assegura o direito a igualdade, que trata em seu art. 170 e seguintes de uma Constituição que 

traz ditames econômicos, ilógico seria onerar apenas o particular pelo descumprimento do 

inicialmente pactuado. 

 

O Tribunal Pleno da Corte de Contas – TCE/PR vem disciplinando os 

municípios que desrespeita esta regra taxativa. Muitas das suspensões cautelares concedidas 

monocraticamente pelo(s) Conselheiro(s), do ínclito Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 

são ratificadas pelo Tribunal Pleno, ratificação estas, com fulcro no art. 40, inciso XIV e, 55, 

inciso III da Lei nº 8.666/93, conforme fundamentação a seguir, constante dos Acórdãos nº 

4668/17 e 402/18, ambos de relatoria do ilustre Conselheiro Sr. Fernando Augusto Mello 

Guimarães. Vide o (s) acordão (s): 

 

“3 – Quanto à AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA para os casos de atraso de 
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pagamento por parte da Prefeitura no Item 20.1 do Edital 03/2017, procede a irresignação da 
empresa representante, eis que este Item do Edital não [sic] deixou de observar o artigo 55, 
inciso III da Lei de Licitações, pois o Item 20.1 do edital em exame enuncia que: O valor do 
contrato será fixado e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante 
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data 
limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice IGPM. Vê-se, pois, que esse 
item não estabelece o como proceder à atualização monetária nas hipóteses de atraso de 
pagamento das obrigações cumpridas por parte da municipalidade, mas tão somente prevê a 
aplicação de correção monetária após o período mínimo de um ano contado a partir da data 
limite para apresentação da proposta, a requerimento da contratada, deixando sem 
regulamentação a hipótese em que a municipalidade deixa de cumprir sua contrapartida à 
obrigação cumprida pela empresa contratada. Logo, deste Item se extrai mais uma boa razão 
para a concessão da medida cautelar de suspensão do certame requerida pela representante, 
de modo que pelas razões aqui aduzidas deve ser concedida. (Acórdão nº 4668/17 – Tribunal 
Pleno)” 
 
“Quanto à AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO” CONTRATUAL DE ÍNDICE DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA para a correção dos valores devidos pela Entidade contratante à pessoa 
contratada nas hipóteses de realização de pagamento fora do termo pactuado, reforço 
precedente de minha lavra reproduzido pelo representante em sua exordial: 
 
(...) 
 
Conforme se depreende da leitura da décima terceira cláusula do esboço do contrato 
administrativo proposto pela entidade municipal, bem como da leitura da íntegra da minuta 
contratual, nada é estipulado a respeito da adoção de indexador destinado a corrigir as 
parcelas adimplidas em atraso pela Administração. Logo, aqui, como no precedente citado, há 
ofensa ao Artigo 55, inciso III, da Lei de licitações, motivo pelo qual acato a liminar de 
suspensão do certame também por esse motivo. (Acórdão nº 402/18 – Tribunal Pleno). 

 

Também de forma acertada, o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

concedeu a medida cautelar contra o município de Arapoti-Pr, este, por não fazer constar em 

seu edital de licitação para contratação de empresa para prestação de serviços e licenciamento 

de software de gestão pública a previsão do art. 40, inciso XIV, alíneas “c” e “d”. Vejamos: 

 

Indícios de irregularidade levaram o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) a 
emitir medida cautelar que suspende a licitação do Município de Arapoti (Região Central) 
para contratação de empresa para prestação de serviços e licenciamento de software de gestão 
pública. O procedimento suspenso seria realizado no dia 16 de novembro. A cautelar foi 
concedida pelo conselheiro Fernando Guimarães em 10 de novembro e homologada na 
sessão do Pleno do dia 16 desse mês. O TCE-PR acatou Representação formulada pela 
empresa CP Junior Representações em face do edital da Tomada de Preços nº 3/2017 da 
Prefeitura de Arapoti. A representante alegou que havia sete irregularidades no instrumento 
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convocatório; entre elas, o impedimento de participação na licitação de empresas em 

recuperação judicial, a exigência ilegal de visita técnica e a AUSÊNCIA DE 
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA NO CASO DE ATRASO NOS 
PAGAMENTOS. O despacho do relator, que determinou a suspensão 
imediata do processo licitatório, destacou que há pressupostos para a concessão da medida 
cautelar requerida pela representante. Guimarães afirmou que o artigo nº 31, inciso II, da Lei 
de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93) dispõe sobre a apresentação de certidões negativas 
de falência e concordata para a comprovação de aptidão econômico-financeira, mas não prevê 
nenhum impedimento a respeito de empresas em recuperação judicial. O relator também 
considerou que a exigência de visita técnica representa a imposição de um ônus não 
devidamente justificado aos licitantes. Ele lembrou que a Súmula nº 272 do Tribunal de 
Contas da União veda a inclusão, em edital de licitação, de exigências e quesitos de 
pontuação que imponham aos licitantes custos que não sejam necessários anteriormente à 
celebração do contrato. O conselheiro do TCE-PR ainda destacou que deveria haver no edital, 
critérios de atualização monetária para os casos de atrasos no pagamento por parte da 
prefeitura, para regulamentação em relação à hipótese de o município deixar de cumprir sua 
obrigação contratual. O Tribunal determinou a citação do Município de Arapoti para o 
cumprimento da decisão e apresentação de defesa em 15 dias. 

 

Outra decisão prolatada em sede cautelar e, posterior homologação pelo Pleno 

do TCE, concedeu a medida cautelar contra a Câmara Municipal de Cornélio Procópio-PR, 

devido à ausência de constar em seu edital de licitação, a previsão do art. 40, inciso XIV, alíneas 

“c” e “d”. Vejamos:  

ACÓRDÃO 582/2018 DO TRIBUNAL PLENO 
 
Decisão do Tribunal Pleno proferida em 15/03/2018 publicada no DETC nº 1789, em 
21/03/2018, sobre o processo 149421/18, de REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 da 
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO tendo como interessados CÂMARA 
MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, HELVECIO ALVES BADARO e INSECT - 
COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME tendo como relator o 
CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES.  
 
EMENTA: Representação da Lei nº 8.666/93. Ausência de previsão de critério de correção 
monetária em caso de atraso de pagamento pelo órgão contratante. Aparente exigência 
injustificada de documentos juntamente com o atestado de capacidade técnica. Possível 
contrariedade aos arts. 40, XIV, “c” e “d”, 55, III, e 30, II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
Ratificação de medida cautelar que determinou a IMEDIATA SUSPENSÃO DO 
CERTAME. 
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Outra decisão publicada no portal10 do TCE/PR em data de 31 DE 

JULHO DE 2019, o Tribunal de Contas aplicou multa o Pregoeiro e Prefeito do 

Município de Uraí, Estado do Paraná, por não fazer cumprir as regras da Lei no seu 

instrumento convocatório, a saber, os critérios do art. 40, inciso XIV, alíneas “c” e “d” e, art. 

55, inciso III, que versa sobre a (s) atualização (ões) financeira(s) (correção monetária) e no "d" 

a compensação financeira (juros moratórios), conforme consta no acórdão nº 1852/19 - 

Tribunal Pleno. 

 

A mais recente das decisões versando sobre o tema, a saber, ausência de 

previsão editalícia dos critérios do art. 40, inciso XIV, alíneas “c” e “d” e, art. 55, inciso III, que 

versa sobre a (s) atualização (ões) financeira(s) (correção monetária) e no "d" a compensação 

financeira (juros moratórios), foi exarada através do acórdão nº 2783/19 - 

Tribunal Pleno, que SUSPENDEU LIMINARMENTE o edital da Concorrência 

Pública nº 01/2019 do Município de Umuarama, Estado do Paraná. Vejamos: 

 

PROCESSO Nº: 612044/19 ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMUARAMA INTERESSADO: 

CECILIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA, CLÍNICA MÉDICA 
STECCA LTDA, FATIMA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA EIRELI, 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMUARAMA, MUNICÍPIO DE UMUARAMA, 
VICENTE AFONSO GASPARINI ADVOGADO / PROCURADOR EDMAR CALOVI 
RELATOR: CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL 

ACÓRDÃO Nº 2783/19 - TRIBUNAL PLENO 
EMENTA: Representação da Lei n.º 8.666/1993. Medida cautelar para suspender 
processo licitatório. Homologação. I. RELATÓRIO Trata-se de Representação da Lei n.º 
8.666/93, com pedido cautelar, formulada por FATIMA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA 

 
10http://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-recomenda-a-urai-aditar-contrato-para-corrigir-eventuais-repasses-atrasados/7084/N. 
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EIRELI por meio da qual noticia supostas irregularidades no edital de Concorrência Pública 
n.º 01/2019 promovido pelo Município de Umuarama, por intermédio do Fundo Municipal de 
Saúde, tendo por objeto a "Contratação de instituição filantrópica, sem fins lucrativos, para 
prestação de serviços hospitalares ao Pronto Atendimento Municipal 24 Horas de Umuarama, 
conforme Artigo 199 da Constituição Federal, de acordo com as normas, condições e 
especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos, pelo período de 12 (doze) meses, 
prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses". A representante aponta, em suma, a 
ocorrência das seguintes impropriedades no instrumento convocatório: (a) licitação destinada 
apenas às instituições filantrópicas, sem fins lucrativos, vedando-se a participação de empresas 
com fins lucrativos (subitem 2.1.); (b) exigência, como critério de habilitação jurídica, de 
atestado de capacidade técnica com reconhecimento de assinatura em cartório (subitem 3.4.1.); 
(c) exigência de Certificado CEBAS/SAÚDE - Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS) concedido pelo Ministério da Saúde a pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como Entidade Beneficente de 
Assistência Social para a prestação de serviços na Área de Saúde, em plena validade como 
critério de habilitação jurídica (subitem 3.4.2.); (d) exigência de Comprovante de 
credenciamento junto ao Sistema Único de Saúde como critério de habilitação jurídica (subitem 

3.4.3.); (e) ausência de critério de atualização 
monetária e juros de mora em caso de atraso 
no pagamento causado pela Administração, 
nos termos do art. 40, inciso XIV, alíneas "c" e 
"d" e art. 55, inciso III da Lei 8.666/93. Ao final, requer a 
concessão de medida cautelar para suspender o certame até decisão final desta Corte de Contas 
e, posteriormente, o reconhecer da nulidade do processo licitatório em análise. II. 
FUNDAMENTAÇÃO A representação foi recebida, visto que preenche os requisitos do §1º do 
artigo 113 da Lei n.º 8.666/93. Verifico que a medida cautelar pleiteada merece acolhimento 
em razão das possíveis irregularidades suscitadas nos itens "b" e "e" acima mencionados. 
Quanto à exigência, como critério de habilitação jurídica, de atestado de capacidade técnica 
com reconhecimento de firma prevista no subitem 3.4.1 do edital, verifica-se que tal previsão 
está em dissonância com o disposto na Lei n.º 13.726/2018 que, no seu artigo 3º, traz a seguinte 
redação: Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de: I - 
reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com 
aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e 
assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento; 
Nota-se que esse ponto foi objeto de impugnação ao edital apresentado pelo ora representante 
e, embora tenha sido acolhido pela Administração Pública, consoante se verifica à peça 7, fl. 

10, até o momento, não houve retificação do edital. Em relação à 
ausência de critério de atualização monetária 
e juros de mora em caso de atraso no KLEBER DE 
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pagamento causado pela Administração, 
infere-se da redação do artigo 40, XIV, "c" e 
"d", da Lei n.º 8.666/93 a obrigatoriedade de 
constar cláusula no edital nesse sentido. Além 
disso, o artigo 55, III, dessa mesma lei 
estabelece como cláusula necessária em todo 
contrato a que estabeleça "os critérios de 
atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento", vejamos: 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 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: (...) c) critério de atualização 
financeira dos valores a serem pagos, desde a 
data final do período de adimplemento de 
cada parcela até a data do efetivo pagamento: 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) d) 
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compensações financeiras e penalizações, por 
eventuais atrasos, e descontos, por eventuais 
antecipações de pagamentos; Art. 55. São 
cláusulas necessárias em todo contrato as que 
estabeleçam: (...) III - o preço e as condições de 
pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os 
critérios de atualização monetária entre a data 
do adimplemento das obrigações e a do 
efetivo pagamento; Da análise do edital, entretanto, não se verifica cláusula 
nesse sentido, constando na minuta do contrato apenas critério de reajuste anual e previsão de 
multa no caso de atraso: CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: 
Pelos serviços será paga a quantia de até R$ ....... (...), mensal, totalizando o valor total anual de 
até R$........ (...) Parágrafo primeiro: O valor a ser pago pela contratante descrito na clausula 
quarta serão reajustados anualmente pelo IGPM/FGV, ou outro índice oficial do governo 
federal que vier a substituí-lo. Parágrafo segundo: Fica a contratante sujeita a uma multa de 
10% (dez por cento), caso o pagamento não ocorra até o oitavo dia útil após a data limite de 
cada quinzena, e um aumento de 01% (um por cento) ao mês incidente sobre o valor base de 
cada parcela não paga. Assim, o edital deixou de prever cláusula obrigatória no edital e no 
contrato, merecendo ser reformado. Menciono as seguintes decisões deste Tribunal de Contas 
nesse sentido: Acórdão n.º 4668/17, 402/18, 582/18, todos do Tribunal Pleno. Em relação aos 
demais pontos questionados na inicial, embora os considere aceitáveis merecendo recebimento 
nessa fase de cognição sumária, entendo necessários maiores esclarecimentos por parte da 
Administração Pública. Quanto à medida cautelar pleiteada, verifico o preenchimento dos 
requisitos autorizadores da sua concessão. O fumus boni iuris resta demonstrado na 
plausibilidade das alegações apresentadas pela representante, conforme considerações tecidas 
anteriormente. O periculum in mora, por sua vez, está caracterizado em razão da abertura dos 
envelopes estar prevista para o dia 12/09/2019, devendo haver o enfrentamento prévio das 

questões trazidas. Diante do exposto, por meio do 
Despacho n.º 1164/19 (Peça n° 9) deferi o 
pleito de medida cautelar para suspender o 
processo licitatório Concorrência Pública 
nº01/2019, no estado em que se encontra. 
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VOTO Diante do exposto, VOTO: I - pela 
homologação do Despacho n.º 1164/19, que 
SUSPENDEU cautelarmente o processo 
licitatório Concorrência Pública n.º 01/2019, 
no estado em que se encontrava, com 
fundamento no inciso IV, do §2º, do artigo 53, 
da Lei Orgânica, bem como no inciso VII, do 
artigo 32, no §1º, do artigo 282, e no inciso V, 
do artigo 401, do Regimento Interno; II - 
Publicada a decisão, remetam-se os autos à 
Diretoria de Protocolo para acompanhamento 
dos prazos de contraditório; III - Após o decurso dos prazos 
para apresentação das defesas, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Gestão Municipal 
e ao Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, para suas respectivas manifestações. 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 
ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS 
DO AMARAL, por unanimidade, em: I. Homologar o Despacho n.º 1164/19, que 

SUSPENDEU cautelarmente o processo 
licitatório Concorrência Pública n.º 01/2019, 
no estado em que se encontrava, com fundamento no inciso 
IV, do §2º, do artigo 53, da Lei Orgânica, bem como no inciso VII, do artigo 32, no §1º, do artigo 
282, e no inciso V, do artigo 401, do Regimento Interno; II. Publicada a decisão, remetam-se os 
autos à Diretoria de Protocolo para acompanhamento dos prazos de contraditório; III. Após o 
decurso dos prazos para apresentação das defesas, encaminhem-se os autos à Coordenadoria 
de Gestão Municipal e ao Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, para suas 
respectivas manifestações. Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE 
MATTOS LEÃO, IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, 
FABIO DE SOUZA CAMARGO e IVENS ZSCHOERPER LINHARES e o Auditor 
CLÁUDIO AUGUSTO KANIA. Presente a Procuradora do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas VALERIA BORBA. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2019 - Sessão nº 
32. JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL Conselheiro Relator NESTOR BAPTISTA 
Presidente. 

 

KLEBER DE 
MOURA 
DALABONA 
EIRELI:0924
570800018
7

Assinado de forma 
digital por KLEBER 
DE MOURA 
DALABONA 
EIRELI:0924570800
0187 
Dados: 2020.11.30 
07:59:04 -03'00'



  
__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________ 
KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI 
CNPJ: 09.245.708/0001-87 
Rua Willibaldo Kaiser N.º 348 -CIC, Curitiba, Estado do Paraná, - CEP 81.170-590 
E-mail: kleberdalabona@hotmail.com 
Tel./Fax.: (041) 3042-1669 e 3095 - 1887 

 

Ao voltarmos ao caso concreto, ou seja, a ausência de previsão de correção e 

juros no edital publicitado pelo respectivo Município de Ilhota, Estado de Santa Catarina, é 

evidente que o mesmo não observa a legislação aplicável ao processo licitatório – Edital do PP 

nº 54/2020, sob a tutela do signatário do Edital, a saber, Prefeito Municipal, pois, o edital 

autorizado pelo Departamento Jurídico IGNORA a existência do art. 40, inciso XIV, alíneas 

“c” e “d” e, art. 55, inciso III, que versa sobre a (s) atualização (ões) financeira (s) (correção 

monetária) e no "d" a compensação financeira (juros moratórios). Vejamos: 

 
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 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: (c) critério de atualização 
financeira dos valores a serem pagos, desde a 
data final do período de adimplemento de cada 
parcela até a data do efetivo pagamento; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 
(d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por 
eventuais antecipações de pagamentos. 
 
Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: III - o preço e as 
condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, 

os critérios de ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA entre 
a data do adimplemento das obrigações e a do 
efetivo pagamento. 
 

Portanto cabe ao ínclito signatário do edital seguir as regras contidas na Lei, 

Jurisprudência, Acórdãos do TCU e análise das posições do TCE/PR, bem como demais 

normas clareadoras face os obstáculos que enfrentam no dia a dia, não ignorando o que é posto 

a discussão, ou seja, não observar o critério de correção monetária.  
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A luz do exposto e sem emprego de muito esforço cognitivo, compreendemos 

que o edital do PP nº 54/2020 publicitado pelo Município de Ilhota, Estado de Santa Catarina, 

nominado como órgão licitador, sob o manto da responsabilidade do signatário do Edital, a 

saber, Prefeito Municipal em Exercício, IGNORAM, DESRESPEITAM e AFRONTAM os 

dispositivos Legais citados “ut supra”, assim, requer a procedência desta medida impugnativa 

no que tange as incongruências no edital em comento, fazendo constar a previsão de 

atualização financeira (correção monetária) e compensação financeira (juros moratórios) 

conforme disciplina a Lei 8.666, garantindo assim, a SEGURANÇA JURÍDICA entre as partes, 

bem como da eficácia da indisponibilidade do interesse público, ou seja, seu limite de atuação, 

a saber, no caso concreto, ausência de previsão correta do art. 40 e 55 da Lei 8.666 no 

instrumento convocatório, cabendo, portanto, na inércia do Município de Ilhota, Estado de 

Santa Catarina, a imediata intervenção do TCE/SC para fazer cumprir as regras do art. 40 e 55 

da Lei 8.666, o que certamente faremos com único e exclusivo intuito de participarmos do 

processo em comento com o mínimo de segurança jurídica que se impõe, em especial, a 

garantia de receber pelos produtos a serem entregues em caso de vencermos o certame sem 

atraso no pagamento, e sendo pago em atraso, prever a garantia de receber com devida 

correção monetária e juros nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Finalmente, diante de todo o exposto, requer: 

 
a) seja recebida a medida impugnativa nos termos do art. 12 §1º do Decreto 

Federal n.º 3.555/00, art. 41 da LLC e art. 5.º, inciso XXXIV, alínea "a", e, inciso LV da 
Constituição Federal, e no mérito: 
 

i) seja reconhecida a ausência dos critérios de correção monetária e juros 
de mora (art. 40, inciso XIV alíneas “c” e “d”, e art. 55, inciso III, ambos da LLC) em 
caso da ocorrência do pagamento em atraso por parte da Administração, a saber, 
Município de Ilhota, Estado de Santa Catarina, devendo o edital do PP 54/2020 ser 
reformado para constar as regras taxativas do artigos aqui pugnados e previstos na LLC; 
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iii) seja recebida a medida impugnativa pelo cumprimento dos requisitos de 
admissibilidade e tempestividade. 

b) seja concedido o pedido da cópia do parecer jurídico nos termos do art. 38, 
inciso VI da LLC que aprovou o Edital do PP 54/2020, considerando que as condições 
aqui impugnadas não foram em tese observadas pelo parecerista do Departamento de 
Licitação do Município; 

 
c) protesta por todos os meios de provas admitidas em direto; 

 

d) seja instado a Controladoria Interna do Município e Ministério Público, - 

Promotoria Local do Patrimônio Público, uma vez que (ambos) tem o dever de 
fiscalizar todos os atos administrativos, em especial, os atos administrativos que 
autorizam os procedimentos de licitação; 

 

Na oportunidade deste pedido de impugnação, em que pesem as 

manifestações e embates praticados apenas no campo das ideias e dentro do ordenamento 

jurídico, protesto a mais elevada estima e distinta consideração por este ínclito Município de 

Ilhota, Estado de Santa Catarina, em especial, aos Servidores, Departamento de Licitação e 

Contratos, Controladoria Interna, Secretaria Municipal Administração, Procuradoria Geral do 

Município e Chefe do Poder Executivo, Senhor (a) Prefeito (a).  

 

“à Justiça11 é uma constante e perpétua vontade de viver 
honestamente, não prejudicar a outrem e dar a cada um o que lhe pertence.”  

 

Curitiba/Ilhota, 30 de novembro de 2.020. 

 
 
 
 
 

KLEBER DE MOURA DALABONA 
Representação Legal 

 
11 JUSTINIANO, Imperador Bizantino – 483 -565 DC. 
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