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  A empresa TICKET LOG – TICKT SOLUÇÕES HDFGT S/A, interpôs impugnação 

tempestivamente ao edital do pregão nº 25/2018, para a contratação de empresa para o fornecimento 

de combustíveis (gasolina tipo C comum, aditivada e não-aditivada, etanol, diesel comum e diesel S-

10), por um período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades da frota de veículos oficiais e de 

Grupos Geradores movidos a Diesel do Conselho Nacional do Ministério Público e demais órgãos 

participantes. 

 

 1. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 

 

  Requer a impugnante, resumidamente: 

1) alteração dos termos editalícios, para que o objeto seja alterado para “fornecimento de 

gerenciamento de combustíveis através de cartões magnéticos” com o intuito de ampliar a 

concorrência do certame uma vez que, incluindo no objeto o gerenciamento, possibilitará a 

participação também de todas as empresas de gerenciamento do Brasil que oferecem o produto 

desejado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 

2) Publicação da cotação de preços realizada entre postos de combustíveis com sistema de 

gerenciamento que afirmaram a prática de descontos sobre combustíveis nos patamares 

determinados no item 9.3 do Edital de Licitação. 

        

 2. DA RESPOSTA  
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  Antes de passarmos à análise do pleito, ressalto que a resposta à impetrante foi 

elaborada conjuntamente com a área técnica. 

  

 1) A impugnante intenta a modificação do objeto do Pregão para fornecimento de 

gerenciamento de combustíveis através de cartões magnéticos, porém, conforme item 1 do Termo de 

Referência (objeto), o Conselho Nacional do Ministério Público requer a contratação de EMPRESA 

especializada no fornecimento de combustíveis e não uma EMPRESA GERENCIADORA, que 

cobraria, além do valor do combustível, uma taxa de manutenção. 

1.1. Contratação de EMPRESA especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina tipo C comum, 

aditivada e não-aditivada, etanol, diesel comum e diesel S-10), por um período de 12 (doze) meses, para 

suprir as necessidades da frota de veículos oficiais e de Grupo Geradores movidos a Diesel do Conselho 

Nacional do Ministério Público. 

 

O item 4.5 do Termo de Referência estabelece que será vencedor da licitação aquele que 

oferecer maior percentual de desconto com base na estimativa de consumo. Fica clara, então, a 

desvantagem na contratação de “empresa gerenciadora”, visto que o CNMP teria que arcar com o 

valor do combustível e com a taxa de manutenção. 

4.5  Será vencedor aquele que oferecer maior percentual de desconto com base na estimativa de consumo. 

 

O requisito “sistema de gerenciamento” visa somente aumentar o controle, por parte dos 

fiscais e gestores do contrato, da quantidade abastecida, do consumo, do responsável pelo 

abastecimento, entre outros e, o uso de cartão de abastecimento tem por objetivo aumentar a 

segurança na transação, já que cada veículo possuirá um cartão com dados específicos, 

impossibilitando que veículos não autorizados sejam abastecidos. Sendo assim, um sistema simples 

e amplamente utilizado pelos postos de combustíveis, portanto não restringindo a competitividade do 

certame.  

Ademais, ressalta-se que a negociação direta com as empresas de combustível possibilitará 

maiores descontos por litro, pois não haverá intermediadores, logo atende ao interesse público de se 

obter o melhor preço na licitação. 
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2) Junto a resposta do pedido de impugnação, será encaminhada a cotação de preços realizada 

pelo CNMP, conforme solicitado pela impugnante.  

 

3. DA CONCLUSÃO 

 Ante o exposto, conheço do pedido de impugnação, por tempestivo, para no mérito, 

com base nas informações prestadas pela área técnica, NEGAR-LHE provimento, por restar 

comprovado que inexiste restrição à competitividade, à ampla concorrência, ou a qualquer outro 

princípio legal ou à jurisprudência e, mantenho ainda, o Edital em seus termos originais. 

 

Em 14 de novembro de 2018 

 

 

 

Fabiana Bittencourt Garcia Soares de Lima 

Pregoeira/CNMP 


