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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DA BAHIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO: n° 09/2020  

 

 

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

EIRELI, inscrita no CNPJ nº 12.039.966/001-11, estabelecida na Rua Rui Barbosa, nº 

449, sala 3, Centro, Buri/SP, CEP 18.290-000, Telefone (019) 3114-2705, e-mail: 

juridico@linkbeneficios.com.br, pelo seu procurador abaixo assinado, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar: 

 

 

IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL  

 

 

De acordo com a Lei 10.520/2002 e A Lei 8.666/1993, pelos fatos e fundamentos a seguir 

expostos:  
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1. DA SÍNTESE DOS FATOS  

 

Inicialmente, o interesse da Link Card, doravante denominada 

Impugnante, está no fato de que a licitação tem como objetivo contratar empresa para 

gerenciamento informatizado de frota no que tange o abastecimento de combustíveis e 

aquisição de lubrificantes, ramo em que a empresa é reconhecida pelos proficientes 

serviços prestados, especialmente ao Poder Público, haja vista ter firmado uma série de 

contratos com entidades de expressão nas mais variadas esferas da Administração 

Pública.  

 

O principal nicho de atuação da Impugnante é o mercado público, 

sendo recebidos diariamente centenas de e-mails contendo publicações com os seus 

respectivos extratos de editais referente ao gerenciamento de frota, os quais são 

encaminhados pelos sites Conlicitação e RHS Licitações, ambos especializados em 

seleção de licitações públicas.  

 

Por meio destes sites especializados, a Impugnante recebeu o 

extrato da licitação pública na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2020 a ser 

realizado no próximo dia 15 de setembro de 2020, cujo objeto é a “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.” 

 

No entanto, conforme se verifica no edital, há vicio, que macula 

o procedimento licitatório. 
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Veja que, o edital exige dos players interessados, que tenha rede 

credenciada estabelecida antes mesmo da apresentação da proposta, em no mínimo 80% 

dos municípios arrolados no instrumento convocatório. 

 

Diante disso, espera e requer a suspensão temporária do presente 

certame, visando a consagração do princípio da competitividade e legalidade, além das 

alterações no instrumento convocatório para suprimir tais irregularidades. 

 

É o breve relato fático. 

  

2. DAS RAZÕES DE MÉRITO  

 

Nos termos do artigo 3º, § 1º, I da Lei 8.666/93, é vedado aos 

agentes públicos inserirem em atos de convocação cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame, in verbis:  

 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são correlatos. 

§ 1o É vedado aos agentes públicos:  

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o 

disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, 

de 23 de outubro de 1991; 

 

No mesmo sentido, o art. 3º, II da Lei 10.520/02 estabelece que na 

fase preparatória do pregão o administrador público tem a obrigação de definir corretamente 
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o objeto, sendo vedadas as especificações excessivas, irrelevantes e desnecessárias que 

limitem a competição, vejamos: 

 

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:  

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias, limitem a competição;  

 

Assim, considerando as restritivas e ilegais clausulas inserida no 

edital de Pregão Eletrônico 09/2020, não resta alternativa à Link Card, ora Impugnante, 

senão apresentar as inclusas razões, para que seja sanado os vícios neste instrumento 

convocatório. 

 

2.1 QUANTO A REDE NA PROPOSTA 

 

O edital, trouxe a previsão de que o licitante deve ter na data da 

abertura do certame rede credenciada que atenda no mínimo 80% das exigências do 

instrumento convocatório, vejamos: 

 

3.1.2 O proponente deverá possuir, na data de abertura da 

Licitação, 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 deste ANEXO, equipada 

para aceitar transações com cartão magnético, devendo 

apresentar relação da rede com os dados dos postos, 

principalmente nome e endereço. 

 

Observa-se que tal exigência é contraria a obtenção da melhor 

proposta, uma vez que afeta o interesse de participação de eventuais interessados na 

prestação do serviço. 

 

Salienta-se ainda que, tal exigência de credenciamento não é 

interessante para grande parte dos players, uma vez que gera enormes dispêndios 

financeiros por uma mera expectativa de vitória no certame. 
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Além disso, se sabe que a Administração Pública deve buscar 

sempre a melhor proposta, de forma que atenda suas necessidades, especialmente no que 

tange a gestão de frota, que é essencial para o funcionamento da máquina administrativa. 

 

No entanto, ao exigir de forma previa que a gerenciadora possua 

rede credenciada, erra, uma vez que restringe a competição no certame, desestimulando 

a participação da grande parte das empresas. 

 

Nota-se ainda que, o momento correto para a apresentação da rede 

credenciada é na assinatura do contrato, não é outro o entendimento do Tribunal de Contas 

da União, conforme se vê nos Acórdãos 1884/2010, 307/2011, 2962/2012, 3400/2012 e 

1.718/2013, todos do Plenário e consolidado com a seguinte decisão: 

 

“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-Substituto Augusto Sherman 

Cavalcanti, 27.3.2013.) (g.n) 

 

Logo, se conclui que o momento adequado para tal exigência é 

apenas na contratação e ainda com razoável prazo para sua implementação. Portanto, tal 

exigência gera prejuízo a competitividade, uma vez que afasta o interesse das empresas 

que atuam no ramo, e como consequência lógica, a menor competitividade é contrária ao 

Interesse Público. 

 

Até porque, o credenciamento gera custos tanto para a licitante 

quanto para a rede credenciada, assim logicamente trata-se de uma exigência 

desarrazoada, pois força o player a ter gastos desnecessários em troca de uma mera 

expectativa de contratação.  
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Tal medida, além de desestimular a competição, privilegia 

aqueles licitantes que tem uma forte atuação no Estado da Bahia, em que se exige a pré-

existência da rede, pois como consequência de outros contratos já possuem uma rede 

credenciada extensa. 

 

Inclusive há de se destacar que, tal exigência viola inclusive o 

princípio da legalidade, pois é uma condição que compromete, restringe e frustra o caráter 

competitivo do certame, o que é vedado conforme reza o art. 3º, §1º, I da Lei 8.666/93. 

 

Assim, verifica-se que tal exigência no instrumento convocatório 

é ilegal e apenas se presta à reduzir o interesse dos demais players no certame, e 

consequentemente reduz a competição, além de criar um ônus excessivo aos licitantes por 

apenas uma mera expectativa de contratação, contrariando o entendimento do Tribunal 

de Contas da União acima transcrito. 

 

3. DOS PEDIDOS 

 

Pelo exposto, requer a esse Nobre Pregoeiro que RECEBA a 

presente Impugnação e suspenda o certame, para que se proceda as correções apontadas, 

conforme os termos apontados. 

 

Nestes termos e com os inclusos documentos, pede provimento 

ao presente. 

 

Buri, 03 de setembro de 2020. 

 

 

 

________________________________________________________ 

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 

FELIPE FAGUNDES DE SOUZA 

OAB/SP 380.278 
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