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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2017 – COMPEL 
 
OBJETO:  
 
Registro de Preços para fornecimento de vale combustível, nas modalidades eletrônica e 
impressa, para atender às demandas dos órgãos da administração  da Prefeitura Municipal de 
Camaçari-BA.Municipal de Camaçari-BA. 
 
IMPUGNANTE:  
 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA   
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 06/10/2017, às 10h58min, foi protocolado na recepção da Coordenação de Materiais e 
Patrimônio – CMP o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública. 
 
 
DOS FATOS 
 
 
Insurge-se a impugnante em breve síntese que: 
 
(...) 
 
1 -  DA EMISSÃO DE TICKET EM PAPEL  
 
 
Como se verifica da leitura do objeto da licitação será realizada em lote único, embora os 
serviços prestados e forma de cobrança sejam distintos, pois visa a contratação de uma única 
empresa especializada em prestar os serviços de gerenciamento de frota através de cartão e 
tíquete de papel. Ocorre que essa segunda forma e prestação do serviço não pode ser tolerada, 
vez que compromete a segurança do sistema e possibilita a ocorrência de fraudes.  
 
 
Não bastasse isso, há um pequeno número de empresas do setor, que ainda se utilizam do 
tíquete de papel para efetivar transações, uma vez que se trata de uma modalidade praticamente 
extinta, logo, a inserção dessa exigência certamente reduzirá o número de participantes no 
certame, que provavelmente contará com uma única licitante. 
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Além de restringir o universo de concorrentes tanto na forma de julgamento por lote quanto pelo 
exíguo prazo para fornecimento do ticket impresso com personalização para a Contratante.  
 
(...) 

Ainda que seja absolutamente necessário fornecimento de Ticket em papel, o julgamento 
estabelecido no item 11.2 de menor preço global é uma afronta à legislação:  

 
11.2 Critério de Julgamento da Proposta de Preços. 
11.2.1 O critério de julgamento das propostas será menor preço global, 
observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas e demais 
condições definidas neste Edital.  

Alteemos para o fato de que de acordo com os termos da Lei n° 8.666/1993, é obrigatório o 
parcelamento quando o objeto da contratação tiver natureza divisível, desde que não haja 
prejuízo para o conjunto a ser licitado (há necessidade justificar no processo a cumulação).  

É neste sentido de entendimento Doutrinário e Junsprudencial que os Itens que exigem Tiket 
Papel restringes a participação de licitantes ferindo o art. 30 da Lei 8.666/93 que em seu Art. 30, 
§ 1º e inc. I diz - É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo!  

E o entendimento do Corte de Contas Federal é basilar:  

Verificada a ilegalidade de atos administrativos, cabe determinar a adoção das providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, na forma do art. 45, caput, da Lei no 8.443/1992. 

Acórdão 78/2010 Plenário (Sumário). 

 DO PEDIDO 

 

Destarte, requer a imediata suspensão do Pregão, e como direta obediência ao princípio da 
legalidade a retificação do edital convocatório com a exclusão da obrigatoriedade e emissão de 
ticket papel, ou caso seja absolutamente necessário, o desmembramento deste item com 
julgamento de preços por lotes distintos.  

 
 
DO JULGAMENTO 
 

 
Inicialmente, a Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no termo de referência 
elaborado pelo setor solicitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, em 
conformidade com os ditames legais e visando obter a proposta mais vantajosa 
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Quanto à alegação de que o Pregão (Presencial)  079/2017 está em lote único, certamente a 
Impugnante não se procedeu a uma atenta leitura do edital. Se assim o fizesse, perceberia a 
existência de dois lotes que  estão detalhados, conforme especificações constantes observando 
o modelo e especificações  no Anexo II - Modelo de Proposta de Preços, como descrito na fl. 26 
do edital disponível no  http://compras.camacari.ba.gov.br/novo/licitacao.php?cod_licitacao=6282: 
 

 
 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

 

Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL  
 

Página 4 de 4 

Em relação ao julgamento, será pelo valor global do lote 01 (VALOR GLOBAL DO LOTE 01 - SE 
TAXA DE ADMNISTRAÇÃO = (A+C) OU SE DESCONTO = (A-C) e VALOR GLOBAL DO LOTE 
02 - SE TAXA DE ADMNISTRAÇÃO = (D+F) OU SE DESCONTO = (D-F), conforme item 11.2 e 
11.2.1 do Anexo II - Modelo de Proposta de Preços – Lote 1 e Lote 2, que se completam. 

 
Dessa forma, não prospera a alegação de que está havendo afronta aos princípios da isonomia, 
da razoabilidade, da proporcionalidade e da competitividade, nem de que tal exigência restringe 
indevidamente a competitividade do certame” como alega a Impugnante. 

 
DA DECISÃO 
 
 
Face ao exposto, a Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e 
nos dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, resolveu conhecer da impugnação 
apresentada pela empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, para no mérito e 
julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação. 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 10 de outubro de 2017.  
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