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AGGE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pessoa jurídica de 

direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 05.279.106/0001/90, com sede 

na rua Dr. Deodato Wertheimer, 330, Vila Figueira, Suzano/SP, CEP 080675-090, neste 

ato por seu Representante Legal ao final subscrito, vem respeitosamente, à presença de 

Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 87, parágrafo 1 da Lei Federal nº 13.303/16, 

apresentar  

 

I M P U G N A Ç Ã O 

 

face ao Edital da licitação em epígrafe, o que faz consoante as razões a seguir expostas, 

requerendo seu recebimento e regular processamento. 
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1. QUESTÃO PRELIMINAR: TEMPESTIVIDADE 

 

Como é sabido, uma impugnação ao Edital deve ser recebida e 

devidamente processada, ante ao preenchimento de seus requisitos, especialmente a 

tempestividade, consoante preconizado no artigo 87, parágrafo 1º da Lei Federal nº 

13.303/16, que estabelece: 

 

Art. 87. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais 

instrumentos regidos por esta Lei será feito pelos órgãos do sistema 

de controle interno e pelo tribunal de contas competente, na forma 

da legislação pertinente, ficando as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista responsáveis pela demonstração da 

legalidade e da regularidade da despesa e da execução, nos termos 

da Constituição.  

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 

licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

a ocorrência do certame, devendo a entidade julgar e responder à 

impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 

prevista no § 2º.  

 

Tal comando, inclusive é repetido no item 10 do Edital, de forma que 

qualquer Impugnação recebida até o terceiro dia anterior à data de abertura, ou seja, até 

o dia 08 de junho de 2021 deve ser recebida e processada, especialmente porque a 

Administração Pública tem o dever de rever seus atos ilegais que não se coadunam com 

a legislação, sob pena de nulidade absoluta e desfazimento de todos os atos praticados. 

 

Desta feita, diante dos fatos supra, tem-se comprovada a 

tempestividade da presente Impugnação ao Edital. 
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2. BREVE RESUMO DOS FATOS 

 

 

A empresa Impugnante tomou conhecimento do Edital do Pregão 

Eletrônico, que tem como escopo a “contratação de Serviços – Varrição, Apoio 

Operacional e Correlatos para o ETSP – Entreposto Terminal de São Paulo”. 

 

Interessada em participar do certame a impugnante, após, 

analisar os termos do edital constatou que o mesmo se encontra em descompasso 

com a LEI, já certas condições para precificação dos serviços licitados, são 

flagrantemente ILEGAIS e DEVEM ser reformadas no Instrumento Convocatório. 

 

Ora, sabe-se que a Administração Pública tem a obrigação de licitar, 

e, para tanto, elabora os termos editalícios os quais as empresas licitantes bem como a 

própria Administração devem cumprir, nos estritos moldes da legislação correlata. 

 

Desta feita, as condições contidas no Edital devem permitir que de 

forma objetiva, as empresas licitantes possam ofertar propostas comerciais perfeitamente 

exequíveis, de forma a mitigar quaisquer riscos à Administração Pública e para seus 

Contratados. 

 

Entrementes, não é o que ocorre no caso em tela, haja vista que, 

conforme se mencionará abaixo, o Edital contém ilegalidades e assim não pode prosperar, 

devendo o instrumento convocatório ser reformado consoante as seguintes razões. 

 

 

3. QUESTÕES MERITÓRIAS: DOS PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS 

UTILIZADOS DE FORMA IRREGULAR NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
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Analisando o referido instrumento convocatório, esta 

impugnante identificou GRAVÍSSIMAS CONDIÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO DOS 

SERVIÇOS, que irão levar a desastrosas consequências, caso mantidas. Vejamos.  

 

Diante das condições de COMO os serviços serão prestados. 

É INEGÁVEL A NECESSIDADE DO CUSTEIO DO ADICIONAL NOTURNO , algo 

que inclusive que esta PARCIALMENTE contemplado no Anexo II – planilhas de 

custos e formação de preços, a ser utilizada como paradigma por TODAS as 

licitantes, principalmente porque a mesa a vincula para efeitos de julgamento . 

 

Dissemos parcialmente pois tal adicional (noturno) não está 

contemplado no pagamento do ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, algo que 

VIOLA A LEI TRABALHISTA. 

 

A título de exemplificação peguemos o posto de “agente 

ambiental/varredor”: 
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Realizando a correção dentro da legislação trabalhista o valor 

total do adicional noturno é de R$ 285,21 (duzentos e oitenta e cinco reais e vinte 

e um centavos), ao invés dos R$ 249,61 (duzentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e um centavos) sendo hialina a diferença de R$ 35,60 (trinta e cinco reais 

e sessenta centavos). 

 

Tal cálculo é derivado do disposto no art. 73 da Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT e da súmula n.º 139 do E. Tribunal Superior do 

Trabalho, os quais valem ser transcritos, respectivamente: 

 

“Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou 
quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior a do 
diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo 
de 20 % (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna.”  
 

“Súmula 139/TST. 
Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra 
a remuneração para todos os efeitos legais .  
 

Outro ponto gravíssimo repousa na AUSÊNCIA do custeio das 

disposições do DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR – da mão de obra 

a ser alocada, que também de forma exemplificativa representa o valor de R$ 

57,04 (cinquenta e sete reais e quatro centavos) por posto, nos termos do art. 7º 

da Lei 605, c.c. com o art. 10 do Decreto 27.048/49. 

 

Também não se pode olvidar que no orçamento estimado não 

consta o pagamento das horas extras 100% (cem por cento) para os postos que 

laboram em feriados, como também determina a legislação trabalhista.  

 

Outrossim, as condições editalícias irão gerar uma situação 

insustentável operacionalmente, considerando os valores estimados parar os 

cargos de liderança: 
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✓ Supervisor de Serviços de Varrição: R$ 1.692,28 

✓ Encarregado de Serviços de Varrição: R$ 1.410,23 

 

Isto porque diversos postos OPERACIONAIS apresentam o 

piso de remuneração SUPERIOR aos seus líderes:  

 

✓ Buerista R$ 1.569,61  

✓ Tratorista R$ 1.682,74  

✓ Motorista R$ 2.509,64  

 

Dentro da operação dos serviços licitados tal cenário fático 

pode gerar GRAVÍSSIMAS COMPLICAÇÕES ENTRE OS POSTOS DE 

LIDERANÇA E OPERACIONAIS. 

 

Isto implica em reconhecer que os melhores colaboradores da 

empresa licitante/Contratada, irão preferir postos operacionais que são melhores 

remunerados ao invés dos postos de liderança, INVERTENDO POR COMPLETO 

A EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM 

REALIZADOS, na medida que de fato não há qualquer atrativo para um 

profissional habilidoso e experiente “chefiar” uma equipe, causando, 

invariavelmente PREJUÍZOS AOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS!  

 

Tais condições completamente equivocadas e por certo 

ILEGAIS, fere de morte a estimativa de preços, algo que poderá provocar a 

desclassificação em massa de licitantes pela aplicação do subitem 7.6.4. do Edital, 

que vale aqui ser transcrita: 

 

7.6.4 - Não serão aceitas propostas com valor unitário ou total 
superior ao estimado ou com preços manifestamente 
inexequíveis, quando o Licitante convocado para comprovar 
sua exequibilidade, deixar de fazê-lo com informações 
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suficientes para comprovar a formação de seu preço, de 
acordo com o artigo 56, III da Lei nº 13.303/2016. 
 

É de se verificar também que tais condições violam a finalidade 

intrínseca do procedimento licitatório contido no art. 31 da Lei Federal 13.303/16:  

 

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por 

empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-

se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa , 

inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar 

operações em que se caracterize sobrepreço ou 

superfaturamento, devendo observar os princípios da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, 

do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao 

instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do 

julgamento objetivo.  

 

Destarte, manter as condições do referido anexo do Edital de 

Licitação é legitimar um risco REAL e IMINENTE à própria Administração – 

CEAGESP, no sentido de que uma proposta INEXEQUÍVEL (partindo do modelo 

contido no anexo II) pode se configurar em uma verdadeira armadilha para o órgão 

licitante, em que o primeiro classificado vence o certame, atinge seus objetivos 

empresariais, quaisquer que sejam, fracassa na execução do objeto e rapidamente 

se socorre da revisão de preços. 

 

A respeito do acima articulado, o Tribunal de Contas da União já 

decidiu sobre o tema: 

 

Com efeito, ao admitir uma proposta com tais imperfeições, a 

administração pública pode ficar sujeita a uma posterior oposição de 



 

AGGE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 

Rua Dr. Deodato Wertheimer n° 330 Vila Costa – Suzano - SP – CEP 08675-040                                                                             

www.aggeservicos.com.br                                                        (11) 4743-3978   

 

dificuldades para a execução contratual de parte da empresa. Não 

seria surpresa se, frustrada a alíquota incerta, que possibilitou 

cotações mais baixas e a adjudicação do objeto, a contratada 

viesse alegar a necessidade de equilíbrio econômico-

financeiro, com base, por exemplo, no §5º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93: (...). Chancelar uma promessa como se fosse uma 

prescrição de lei, com a boa intenção de contratar por menos, 

pode acabar trazendo consequências danosas para os cofres 

públicos. Além disso, transgride o princípio da legalidade 

desprezando, no caso, a realidade tributária. (grifos editados) 

 

No mesmo sentido são as lições de Marçal Justen Filho1: 

 

Admitir generalizadamente a validade de propostas de valor 

insuficiente pode significar um incentivo a práticas reprováveis. O 

licitante vencedor procurará alternativas para obter resultado 

econômico satisfatório. Isso envolverá a redução da qualidade 

da prestação, a ausência de pagamento dos tributos e encargos 

devidos, a formulação de pleitos perante a Administração e assim 

por diante. 

[...] 

Usualmente, a contratação avençada por valor insuficiente 

acarretará a elevação dos custos administrativos de 

gerenciamento do contrato. Caberá manter grande vigilância 

quanto à qualidade e perfeição do objeto executado e litígios 

contínuos com o particular, sempre interessado em obter uma 

solução que propicie a reestruturação da contratação. Logo, as 

vantagens obtidas pela Administração poderão ser meramente 

aparentes. No final, a Administração obterá ou um objeto de 

qualidade inferior ou se deparará com problemas muito sérios 

no tocante à execução do contrato. (grifo nosso) 

 

Assim e a guisa de conclusão deste tópico demonstra-se o 

verdadeiro DEVER PODER de reformar o aludido anexo, para que TODAS as 

licitantes possam ofertar seus valores de forma correta, para que essa Companhia 
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atingia a REAL finalidade dos serviços prestados, sem qualquer prejuízo 

operacional ou ao Erário. 

 

 

4. DO PEDIDO 

 

 

Diante do exposto, não restando a menor dúvida de que o Edital ora 

combatido contém máculas que desvirtuam de sua finalidade e o tornam ilegal, requer a 

Impugnante seja a presente IMPUGNAÇÃO RECEBIDA E JULGADA TOTALMENTE 

PROCEDENTE, para que se determine a REFORMA do presente Instrumento 

Convocatório, adequando-o consoante as razões acima apresentadas, reabrindo-se o 

prazo para apresentação das propostas – sessão pública, através de nova publicação. 

 

Caso não seja este o entendimento de V. Sa., requer-se o 

encaminhamento da presente impugnação à Autoridade Superior, para que aprecie seu 

mérito. 

 

Termos em que, 

P. E. Deferimento. 

 

São Paulo, 07 de junho de 2021. 

 

 

________________________________________  

AGGE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI  
CNPJ/MF: 05.279.106/0001-90 

Priscila Vivarelli Cruvinel de Souza  
Procuradora 
RG: 30.682.603-3 
CPF: 298.094.278-24  

 


