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JULGAMENTO DE RECURSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
ESTADO DA BAHIA

JULGAMENTO DE IMPGNAQAO DE EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N. 014- 2022-PP

0 Preg§o Presencial em comento visa a Contrata^o de empresa
especializada para fornecimento de tiquetes combustiveis, para manutenpao
da frota municipal e outros veiculos cujo abastecimento reze em contrato.
Recorrente: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORS EMPRESARIAL LTDA, CNPJ n.°-05.340.639/0001-30.
Recorrida: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL - PREGOEIRO.

PARECER FINAL:
Ap6s o recebimento do parecer jundico exarado pelo Procurador Municipal,
subscrito pelo llmo. Dr. Raul Francis Oliveira da Silva, onde o mesmo conclui
pelo deferimento em parte do pedido de impugnapSo, conforme segue em
anexo, este pregoeiro se posiciona no sentido de deferir em parte o pedido
interposto pela empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA-CNPJ n.° 05.340.639/0001-30, em consequencia, sera
realizada a alteragao do edital e os procedimentos para conhecimento do
interessado, havendo a necessidade de republicagao, pois afeta a formulagao
da proposta. Conforme Art. 21 § 4° da Lei 8.666/93.
Rio Real - Bahia, 12 de abril de 2022.

Pierre Mafosjda SKva
Preooeiro Oficial

Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000.
CNPJ: 15.088.800/0001-83
tel: (75) 3426-1320
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■Hi.

PAR EC ER JU R ID IC O
PR EG AO PR ESEN C IAL N . 014/2022
ASSU N TO :AN ALISE D E IM PUG W ACAO D O ED ITAL PR EG AO
PRO C ESSO AD M IN ISTR ATIVO N ° 038/2022
it.

IMPUGNANTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR1A EMPRESAR1AL
LTDA - CNPJ: 05.340.639/0001-30; ______________________ _ .
Passamos a analise.
't.

D AS ALEG AC O ES D O IM PU G N AN TE
Preliminarmente, a impugnagao e tempestiva, conforme afirmagao do
Pregoeiro, uma vez recebida a presente no dia 05/04/2022, portando
dentro do prazo legal, considerando que a sessao para a abertura das
propostas sera dia 13/04/2022.
O certame tem como objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
FORNECIMENTO
DE
TIQUETES
COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENQAO DA FROTA MUNICIPAL E
OUTROS VEICULOS CUJO ABASTECIMENTO REZE EM CONTRATO.
■i..

Alega a Impugnante, questoes pontuais que, supostamente, viciam o atp
convocatorio, senao vejamos:
Por todo o exposto, requer se digne o i. pregoeiro a
JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE IMPUGNAgAO a
proceder as seguintes alteragoes:
i. Excluir a “metodologia” de tiquete em “papel”, tendo
em vista ser obsoleta e ndo gerencidvel;
it Adequdr as exigencias de Habilitagao - Qualificagao
Tecnica, incluindo obrigatorieda.de de apresentagdo de
Atestado de Capacidade Tecnica, propriamente dito,
bem como estabelecer criterios objetivos nos atestados
de capacidade tecnica tais como: t(compativeis em
CARACTERtSTICAS, QUANTWADES (50% - conforme
sumula 24 do TCE/SP) E PRAZOS com o objeto da
licitagdo”;
Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000.
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Hi. Republicar os termos do edital reabrindo-se os
prdzos legais, conforme determina a lei.
\

.5.

Por fim, requer que a impugnagao seja julgada procedente, suspendendo
a licitagao, para readequar os termos editalicios.
E o relatorio.
Passamos a decidir.

\

3.1

Preliminarmente, o procedimento formal significa que todos os atos
atinentes a licitagao devem estao vinculados as prescrigoes legais^que
regem todas as fases.
Nao so a lei, mas o regulamento, as instrugoes complementares e o edital
pautam o procedimento da licitagao, vinculando a Administragao e os
licitantes ate a homologagao do julgamento.
NO MERITO
Ainda que a os pressupostos fossem atendidos, no merito, assiste
parcialmente razao a impugnante, senao vejamos:
-

v

H

j

*.

jif,,

Insta dizer, que a determinagao para a realizagao de licitagao publica .tem
hoje sede constitucional, mais precisamente no art.37, XXI da nossa
Carta Magna, onde ela e exigida para a contratagao de obras, servigos,
compras e alienagoes, devendo-se assegurar igualdade'de condigdes
entre os participantes.
O mestre Hely Lopes Meireles em sua obra Licitagao e Contrato
Administrativo, Ed. 2009, dispde: “Toda licitagao esta sujeita a
determinados principios irrelegaveis no sen procedimento, sob pena
de se descaracterizar o institute e invalidar seu resultado seletivo.
Esses principios resumem-se, para nds nas seguintes prescrigoes:
procedimento formal, publicidade de seus atos, igualdade entre os
licitantes, sigilo na apresentagao das propostas, vinculagao ao edital
ou ao convite, julgamento objetivp, adjudicagao compulsoria ao
vencedor.”
• :

u«f..
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it.

0 Procedimento formal significa que a licitagao esta vinculada as
prescrigoes legais que a regem em todos os seus atos e fases. Nao so a
lei, mas o regulamento, as instrugoes complementares e o.edital pautam
o procedimento da licitagao, vinculando a Administragao e os.licitantes
ate a homologagao do julgamento.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a licitagao e um process© seletivo
publico destinado a escolher a prdposta mais vantajosa para a
Administragao Publica, na qual deve ser assegurada a igualdade de
condigoes a todos os concorrentes, sob pena de restar malferido o
principle da isonomia, posto no artigo 1°, da Constituigao.
Nesse sentido, destaca-se o artigo 3°, da Lei 8.666/93:

it.

Art. 3Q. A licitagao destina-se a garantir a observdncia do
principio constitucional da isonomia, a selegdo da
proposta mais vantajosa para a administragao e a
promogao do desenvolvimento nacional sustentdvcl e sera
processada e julgada em estrita conformidade com os
principios bdsicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa,
da
vinculagdo
ao
instrumento
convocatorio, do julgamento objetivo e dos que Ihes sdo
correlates.
Cumpre asseverar que muito embora esteja o licitante fundamentando o
seu pedido com base na intengao de ampliar a disputa, nao trouxe,
juntamente com sua impugnagao, provas de que a “metodologia”
papel, se mostra frdgil, tanto no aspecto do controls de frota,
quanto em eventual esquema de frauds que pode ocorrer no
momento do abastecimento”.
Ainda nesta esteira, nao ha qualquer comprovagao de que o controle e
fornecimento de combustivel permitido no edital em permitir “PAPEL” nao
e gerenciavel, tampouco seguro.
A Impugnante faz ilagoes sem sucesso de que empresas que apenas
“imprimem” papel sao incapazes de trazer seguranga e evitar fraude's.
Frise-se que o Edital nao pode ser formatado para atender determinados
interessados, sem levar em conta as necessidades da Administragao e a
conjuntura do mercado.
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0 objeto do presente Pregao visa a atender necessidades da
administragao municipal com contratagao de empresa especializada para
fornecimento de tiquetes combustiveis, para manutengao da frota
municipal e outros veiculos cujo abastecimento reze em contrato, e nesta
esteira, o edital cumpre com os requisites legais.
•it.

'it .

Contudo, cabe registrar que com" fundamento no principio da
competividade, a possibilidade da exigencia de ticket combustivel pode
ser em cartao magnetico e em papel, sendo razoavel e ate recomendado,
uma vez que facilitaria a prestagao de servigos. Sendo interpretado e
sopesado conjuntamente com outros importantes principios, tais como a
razoabilidade, proporciqnalidade e eficiencia nas contratagoes.
Em que pesem a alegagao da necessidade da adequagao as exigencias de
Habilitagao - Qualificagao Tecnica, nos deparamos com a Lei n° 8.666/93
que nao estabelece limites para exigencias quanto a capacitagao tecnicooperacional de empresas licitantes, devendo tais limites, portanto, ser
estabelecidos em cada caso, levando-se em conta a pertinencia e
compatibilidade a que se refere a lei.
Notadamente na Decisao n° 767/98, a Corte de Contas Federal
consignou que a lei de licitagoes retira a limitagao especifica relativa a
exigibilidade de atestados destinados a comprova-la, deixando que a
decisao quanto a essa questao fique a criterio da autoridade licitante, que
deve decidir quanto ao que for pertinente, diante de cada caso concrete,
nos termos do art. 30, II.
Novamente invocando a Corte Superior de Justiga, citamos o seguinte
julgado que corrobora o alegado:
"Administrativo. Procedimento Licitatorio. Atestado
Autoria.
Empresa.
Comprovagdo.
Tecnico.
Legalidade. Quando, em procedimento licitatorio,
exige-se comprovagdo, em nome da empresa, .nao estd
sendo violado o art. 30, §1°, da Lei n° 8.66/93. it de
vital importdncia, no trato da coisa publica, a
permanente perseguigdo ao binomio qualidade e
eficiencia, objetivando nao so a garantir a seguranga
juridica do contrato, mas tambem a consideragdo de
certos fatores que integram a finalidade das
licitagoes, mdxime em se tratando daquelas de
grande complexidade e de vulto financeiro tamanho
que imponha ao administrador a elaboragdo de
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dispositivos, sempre em atengdo a pedra de toque do
ato administrativo -a lei - mas com dispositivos que
busquem resguardar a Administragao de aventureiros
ou de licitantes de competencia estrutural,
administrativa e organizacional duvidosa. Recurso
provide (Resp. n°44.750SP, ret Ministro Francisco
Falcdo, la T., undnime, DJ de 25.9.00)" (sem grifo no
original).

. 'il.

■it..

Assim sendo, nao se pode, por amor a competigao, deixar de prever
requisites que sejam pertinentes e relevantes ao atendimento do objeto
perseguido, a luz do interesse publico, porque nao e essa a ratio legis.
Cabendo assim, ao administrador publico, ao definir os criterios de
escolha do objeto, verificar de que forma o interesse publico melhor sera
atendido e como os servigos poderao ser prestados com vistas a obtengao
de melhores resultados.
ii

CONCLUSAO
Alude a este contexto, tambem, o principio da razoabilidade. que
recomenda, em linhas gerais, uma certa ponderagao dos valores juridicos
tutelados pela norma aplicavel a situagao de fato. Como diz Margal
Justen Filho, o principio da proporcionalidade, prestigia a
“instrumentalidade das normas juridicas em relagao aos fins a que.se
orientam” e “exclui interpretagoes que tornem inutil a finalidade buscada
pela norma”. (JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a Lei de
Licitagdes e Contratos Administrativos, 9a Ed., Sao Paulo: Dialetica,
2002, p. 66-67).
Alude a este contexto, ainda que adentrando ao merito em sintese, em
conhecer da Impugnagao, e considera-la procedente em parte, no sentido
da retificagao do edital, para constar o fornecimento de ticket combustivel
das duas formas, em cartao magnetico e em papel.
Rio Real, 08 de abril de 2022.
S.M.J.

\

E o parecer.
Raul Francis^&liveHft da Silva
Procurador Municipal
44.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
ESTADO DA BAHIA

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGAO PRESENCIAL N° 014-2022-PP

DO JULGAMENTO HIERARQUICO

Apos analise de tudo o quanto exposto, sou pelo acatamento e provimento da
decisao exarada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Rio Real - Bahia, 12 de abril de 2022.

Artfonifmlvgsdbs Santos
-Prefeito Municipal
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