
ANÁLISE DOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020 

Objeto:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,
ÁLCOOL, DIESEL S-10 E GÁS NATURAL VEICULAR - GNV), LUBRIFICANTES (ÓLEO DE
MOTOR, FLUIDO DE FREIOS, ETC) E FILTROS (AR, COMBUSTÍVEL, ETC), NA CAPITAL E
INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DE REDE DE POSTOS CREDENCIADOS,
COM ATENDIMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUINDO A GESTÃO DE
FROTA,  COM  DISPONIBILIZAÇÃO,  IMPLANTAÇÃO  E  OPERAÇÃO  DE  SISTEMA
INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM ACOMPANHAMENTO, EM TEMPO
REAL, TUDO PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIA, CEDIDA, CONVENIADA
OU LOCADA DO CONTRATANTE.

Pedido de Impugnação.

Pregão Eletrônico. Processo TCE/004343/2020.

Impugnante(s): TICKET LOG – TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI.

A Primeira Impugnante, TICKET LOG – TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, apresentou as ra-
zões que fundamentam a sua insurgência contra o item 9.11 do Edital, que define a obrigação
de a empresa contratada manter, durante a vigência do Contrato, instalação na Cidade de Sal-
vador ou Região Metropolitana.

No bojo de suas alegações, a Impugnante explica que o sistema de gestão de frotas oferecido
pelas empresas brasileiras de gerenciamento é inteiramente online, necessitando apenas de
um computador com internet para que a Contratante realize o acesso ao sistema, de cartões e
uma rede credenciada para sua efetiva utilização.

Em  síntese,  a  Segunda  Impugnante,  LINK  CARD  ADMINISTRADORA  DE  BENEFÍCIOS
EIRELI,  insurgiu-se contra o item 3.1.2 do Edital, que prevê a exigência de comprovação, no
momento da abertura da sessão, de que a Licitante possui Rede de Postos credenciados na
Capital  e  Interior  do Estado  da  Bahia,  contendo,  no mínimo,  80% (oitenta  por  cento)  dos
municípios constantes do item 4 do Anexo.

Neste diapasão, a Impugnante afirma que  a suprarreferida exigência compromete o caráter
competitivo do certame, restringindo indevidamente a participação de licitantes interessados.

Preliminarmente, verifica-se que as impugnações foram apresentadas tempestivamente e na
forma do item 13 e ss. do Edital. 

Após analisar detalhadamente o presente Pedido de Impugnação, a Comissão Permanente de
Licitação (COPEL), na pessoa de seu Pregoeiro Oficial, deliberou pela concordância com os
pleitos.

A  princípio,  quanto  à  exigência  de  estrutura  física  na  cidade  de  Salvador  ou  Região
Metropolitana,  observa-se  que,  dada  a  natureza  da  gestão  do  referido  contrato,  não  se
apresenta  como exigência  necessária,  o  que  acaba  por  restringir  de  forma  inadequada  a
participação no Pregão em comento.



De outra ponta, quanto ao item  3.1.2,  verifica-se que a restrição inviabilizaria a competição,
sendo este, inclusive, o entendimento do Tribunal de Contas da União:

E também que, conforme jurisprudência do Tribunal. “o momento adequado
para  a  exigência  de  apresentação  da  rede  credenciada  é  quando  da
contratação, concedendo ao licitante vencedor prazo razoável para tanto, de
forma a garantir uma boa prestação do serviço sem causar qualquer prejuízo
à competitividade do certame”. A inclusão dessa exigência no decorrer da
licitação, portanto, “constitui ônus financeiro e operacional desarrazoado para
as empresas competidoras”.
(Acórdão 686/2013-Plenário,  TC 007.726/2013-9,  relator  Ministro-  ubstituto
Augusto Sherman Cavalcanti, 27.3.2013.) (g.n)

Diante  do  exposto,  informamos  que  o  Edital  do  Pregão  n.º  009/2020  foi  alterado  e  será
republicado,  sendo devolvido  o  prazo  para  encaminhamento  de  propostas,  com  a  devida
publicação no D.O.E do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

Dê-se ciência desta decisão aos interessados. 

Salvador, 08 de Setembro de 2020.

Carlos Magno Rehem Dantas
Pregoeiro Oficial 


