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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
  

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2020 

 

 

TICKET LOG – TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A pessoa jurídica de direito 

privado, situada na Rua Machado de Assis, n.º 50, Prédio 2, 

Santa Lúcia, em Campo Bom – RS, telefone (51) 3920-2200, 

ramal 8273, e-mail: licitacoes@edenred.com, vem, 

respeitosamente, perante a ilustre presença de Vossa Senhoria, 

dentro do prazo legal, IMPUGNAR o edital da licitação 

supracitada, expondo para tanto os fatos e fundamentos a 

seguir deduzidos: 

 

I - DOS FATOS 

 

Está marcado para o dia 15 de setembro de 2020 a realização do certame 

acima mencionado que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 
“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.” 

 

Ocorre que o instrumento convocatório desta licitação possui especificações 

que são inaplicáveis ao objeto ora licitado, considerando suas particularidades, cuja 

exigência e manutenção limitam a participação de um maior número de empresas, 

prejudicando assim o propósito maior da Licitação que é a busca pela proposta mais 

vantajosa para a Contratante, através da ampla disputa, conforme discorreremos a seguir. 

 

1. DO IMPEDIMENTO QUANTO A ESCRITÓRIO SEDIADO NA BAHIA 

 

9.11 Manter, durante a vigência do Contrato, instalação na Cidade 

de Salvador ou Região Metropolitana; 

 

Conforme sabido pela futura Contratante, 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. Assim, 

as empresas gerenciadoras possuem toda estrutura técnica própria e/ou terceirizada 

responsável por realizar toda manutenção dos serviços e perfeita execução do seu objeto, 
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mas não necessitam de escritório físico em cada Município e/ou Estado onde atuam.  

 

Desta forma, a exigência de estrutura física da Contratada em Salvador 

ou Região Metropolitana para atender ao contrato com o TCE/BA não está alinhada com 

as especificidades do produto de gerenciamento e se torna restritiva uma vez que não 

gera melhorias na prestação de serviço, não é comum nas contratações de 

gerenciamento e beneficia empresas sediadas ou com filiais no Estado.  

 

A afirmativa acima tanto é verdadeira que contratações de porte 

similar ou maior que o do TCE/BA operam normalmente sem a existência de escritório na 

sede da Contratante, a exemplo dentro da própria carteira de clientes públicas da 

Impugnante temos: Governo de Rondônia, Governo de Roraima, Governo do Pará, 

Governo do Espírito Santo, Governo do Mato Grosso, Governo de Goiás, Governo do 

Maranhão, Governo do Ceará, Governo da Bahia, Governo do Rio Grande do Sul, 

Governo do Piauí, Polícia Rodoviária Federal (Nacional). E, nas carteiras públicas das 

empresas concorrentes também podemos citar como exemplos: Governo do Acre e 

Governo de Santa Catarina.  

 

É preciso ressaltar que todos esses clientes possuem contratos entre 10 a 

150 milhões de reais e com operações muito mais complexas que a do TCE/BA e nenhum 

deles, sem exceção, exige que a Contratada possua estrutura no seu Estado. Ademais, se 

o Tribunal de Contas realizar uma consulta no perfil de licitações desse mesmo objeto no 

Brasil verificará que 99,99% dos processos não possuem essa exigência. E, nesse caso, só 

não confirmamos 100,00% já que, ora ou outra (muito raramente), surgem editais com essa 

exigência que são devidamente impugnados pelas empresas do ramo.  

 

Assim, requeremos a exclusão da exigência de estrutura 

da Contratada na cidade de Salvador ou Região Metropolitana OU a 

publicação de estudo técnico que comprovou que para a prestação 

dos serviços de gerenciamento de abastecimento para ao TCE/BA a 

exigência é imprescindível e a sua exclusão acarretará em sérios 

prejuízos ao Contratante.  
 

Gize-se que, para que o TCE/BA possua boa prestação de serviços ou 

não sofra com interrupções, o próprio edital dispôs sobre prazos de execução e 

possibilidade de multas e penalizações contra a Contratada. Desta forma, desde que 

cumprida as exigências do edital, não deve importar para a Contratante se a Licitante 

Contratada possui escritório ou não em seu município, já que pode prestar os serviços com 

excelência (respeitando todos os prazos) e estar próxima da Contratada através de 

reuniões online e presenciais sempre que for necessário. 

 

Além disso, também não é necessário constar um profissional residente 
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no Estado desde que atenda aos chamados do TCE/BA por telefone, e-mail ou 

presencialmente quando for requisitado. 

 

No entanto, não sendo deferida a exclusão que aceite a apresentação 

de Representante Comercial sediado em Salvador, ou seja, sem escritório filial na cidade 

de Salvador, mas Representante Comercial domiciliado nessa Cidade e Estado que possui 

autorização de responder pela empresa na cidade e região. 

 

III - DO PEDIDO 

 

Diante do exposto, requeremos seja a presente impugnação RECEBIDA, 

CONHECIDA e PROVIDA INTEGRALMENTE, para que, ao final, esta Douta Comissão de 

Licitação altere o edital deste Pregão no seguinte modo: 

 

- Retire a exigência de estrutura localizada na cidade de Salvador ou Região 

Metropolitana; 

- Que, não sendo deferido o pedido de estrutura localizada no Estado, que 

aceite representante comercial sediado em Salvador para cumprimento das exigências.  

 

 

Termos em que pede e, espera deferimento. 

Campo Bom - RS, 3 de setembro de 2020. 

 

 

 


