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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM RURAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL – BAHIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUGNAÇÃO – com fulcro no artigo 41, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.666/93. 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 

 

 

 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., com sede à 

Calçada Canopo, 11 - 2º Andar - Sala 03 - Centro de Apoio II - Alphaville - Santana de 

Parnaíba/SP - CEP: 06541-078, e-mail: licitacao@primebeneficios.com.br, por intermédio 

de seu procurador subscrito in fine, vem, respeitosamente, nos termos do §2º do Artigo 41 da 

Lei 8.666/93, IMPUGNAR O EDITAL, consoante motivos a seguir determinados: 
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I - DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO  

 

Considerando que a IMPUGNANTE é uma empresa que exerce a atividade 

compatível com o objeto da licitação e, portanto, pretensa licitante, o prazo para 

impugnação é de até o 2º dia útil que antecede a abertura das propostas, conforme cláusula 

abaixo: 

 

 

A contagem dos prazos nos processos licitatórios e nos contratos 

administrativos está disciplinada no artigo 110 da Lei 8.666/1993, da seguinte forma: 

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, 

e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 

 

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos 

referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou 

na entidade. (grifo nosso) 
 

Tal regra é utilizada para as contagens de prazo reverso, também conhecida 

como contagem regressiva, como é o caso da impugnação dos editais, cujo prazo é de 2 

(dois) dias úteis antes do certame, (inciso II do artigo 41 da Lei 8.666/1993, para as 

licitantes, nas modalidades tradicionais, e artigo 12 do Decreto 3.555/2000, para qualquer 

pessoa, no pregão). 

 

Esse tema foi bem apresentado no Acórdão n° 2.625/2008 – TCU – 

Plenário, cujo relator foi o Ministro Raimundo Carreiro, que assim assevera: 
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“1.1.4. Todavia, cabem três ressalvas em relação à 

resposta da Caixa. 

1.1.4.1. A primeira acerca da contagem legal dos prazos. 

No caso, o dia de início da contagem regressiva, a ser 

desconsiderado nos termos do art. 110 da Lei nº 8.666/93, 

foi o dia 11/7/2008. O primeiro dia útil foi o dia 10/7/2008. 

E o segundo dia útil, prazo limite para impugnação do 

edital, foi o dia 9/7/2008. Assim, equivoca-se a Caixa 

quando alega que “considerou de bom tom estender este 

prazo até as 08hs do dia 09/07”, uma vez que a lei 

estabelece a contagem dos prazos em dias, e não em 

horas.” 
 

Naquele caso da Caixa, reportado no Acórdão citado, a licitação aconteceu 

no dia 11/07/2008 e a impugnação poderia ser apresentada, a qualquer hora do expediente, 

no dia 09/07/2008, que é o segundo dia antes da licitação, como determina a contagem de 

prazo do artigo 110 da Lei 8.666/1993. 

 

Não há distinção na regra de contagem de prazos para frente com relação à 

contagem regressiva na lei de licitações, nem no Código Civil, cuja regra é idêntica à adotada 

nos certames licitatórios. Assim é o teor do artigo 132 da Lei 10.406/2002 (Código Civil): 

Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em 

contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do 

começo, e incluído o do vencimento. 

§ 1° Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-

á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. 
 

 

Em suma, independentemente de a contagem dos prazos ser para frente ou 

para trás, exclui-se o primeiro, que é dia do evento, publicação ou ato de origem da 

contagem e inclui-se o último que é o dia em que pode ser executado o objeto da contagem 

do prazo. Se não houver indicação de que os dias são úteis, a contagem deve ser feita em 

dias corridos, no entanto, jamais começará ou terminará um prazo em dia que não houver 

expediente na Administração. 

Desta feita, é de se assinalar que a presente insurreição encontra- se 

TEMPESTIVA, uma vez que protocolada com 2 (dois) dias úteis anteriores a data da 

abertura da licitação. 

mailto:licitacao@primebeneficios.com.br


 

Matriz: Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, Sala 03 – Centro Apoio II, Bairro de Alphaville - Santana do Parnaíba/ SP - CEP 06502-160 
Filial: Rua açu , 47 – Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13.098-335 licitacao@primebeneficios.com.br  
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este Documento pode ser visualizado pelo link: 
 

4
 

II – DA QUARTEIRIZAÇÃO 

 

Antes de demonstrarmos que a Administração tem o dever de selecionar 

a melhor proposta de empresa efetivamente apta a executar o Contrato, é mister entender 

como este objeto é peculiar em suas características. 

Os serviços contratados de Gestão de Frota amoldam-se a chamada 

quarteirização da atividade de manutenção e abastecimentos de veículos, a qual se apresenta 

na evolução da já conhecida terceirização, tendo se desenvolvido e consolidado no Setor 

Privado nos últimos anos, passando a ser adotado mais recentemente pela Administração 

Pública na busca por maior eficiência na gestão dos serviços. 

Salvo melhor juízo, o Estado de Minas Gerais, implementando um conjunto 

inovador de políticas de gestão pública, foi o primeiro Ente Federativo a licitar esse modelo 

de contratação, o qual foi objeto do VII Congresso CONSAD de Gestão Pública em 

março de 2014. Deste congresso extrai-se primordial estudo quanto os aspectos da 

“Quarterização da Manutenção de Frota de Veículos Oficiais” 1. 

E de maneira didática os Palestrantes do VII Congresso COSAD Marcelo 

Eduardo Silva Soares e Leonardo Siqueira de Moura elucidam: 

A quarteirização da manutenção de veículos se apresenta 

como uma evolução da já conhecida terceirização, tendo se 

desenvolvido e consolidado no setor privado nos últimos 

anos, passando a ser adotado mais recentemente pelo setor 

público na busca de maior eficiência na gestão dos 

serviços, suscitando-se questões quanto à sua 

aplicabilidade nesta esfera. Na quarteirização, a 

Administração contrata empresa especializada para 

gerenciar a execução da manutenção de sua frota de 

veículos. Tal manutenção, por sua vez, é realizada pelas 

oficinas que fazem parte da rede credenciada da 

contratada. 

                                                           
1 

http://banco.consad.org.br/bitstream/123456789/1159/1/C7_PP_QUARTEIRIZA%C3%87%C3%83O%2

0DA%20MANUTEN%C3%87%C3%83O%20DA%20FROTA.pdf 
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(...) 

Neste modelo, o gerenciamento das manutenções é 

realizado por meio de sistema informatizado e integrado de 

gestão de propriedade da empresa gestora que interliga a 

rede credenciada de estabelecimentos do setor de 

reposição automotiva e o contratante (Administração). 

Este é responsável por escolher a oficina onde o veículo 

será levado, efetuar a cotação de preços e por aprovar o 

melhor orçamento. A Administração pode contratar ainda 

junto à empresa gestora, a disponibilização de sua equipe 

de especializadas em manutenção veicular, usualmente 

denominada de “Plataforma”, para que esta efetue planos 

de manutenção aos veículos, indiquem a oficina onde cada 

veículo deve ser levado, analise os orçamentos recebidos, 

efetue cotações e negociações com a rede credenciada e 

apresente, em sistema, o melhor orçamento para 

aprovação do órgão/ entidade contratante (o.c) 

 

Em extenso estudo sobre o tema, o Desembargador Jessé Torres Pereira 

Junior e a Advogada Marines Restelatto Dotti, apresentam a seguinte conceituação do 

modelo de quarteirização:  

“Trata-se, nesse modelo, de a Administração Pública 

transferir a empresa privada especializada, vencedora de 

licitação, o gerenciamento de sua frota por meio de um 

sistema informatizado, cujo encargo principal é o de cuidar 

da manutenção preventiva e corretiva de veículos, 

incluindo o fornecimento de peças, acessórios, mão de obra 

e transporte por guincho. Manutenção e fornecimento esses 

a serem executados por meio de rede credenciada de 

oficinas localizadas em âmbito estadual, regional ou 

nacional, ou seja, a empresa especializada contratada pela 

Administração gerencia a prestação de serviços a serem 

executados por outras empresas. Há, portanto, duas ordens 

de relações jurídicas: a que se estabelece entre a 

Administração e a empresa gerenciadora e a que esta 

estabelecerá com as empresas executoras, em sistema de 

rede.”( Revista do TCU 116 pág. 81)2 

 

                                                           
2 http://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/viewFile/294/339 
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Ainda, ensinam que o novo modelo se propõe a modernizar os mecanismos 

de gestão pública, por meio da transferência de ações da Administração a particulares que se 

desdobram em dois níveis: o da gerência da prestação e o da execução da prestação. O 

esquema abaixo apresenta os vínculos existentes na terceirização e na quarteirização 

apresentadas neste trabalho.  

 

Em síntese, na quarteirização a Administração contrata empresa especializada 

que disponibiliza sistema de gerenciamento para a execução dos serviços automotivos, os 

quais serão realizados pela rede de estabelecimentos conveniados. 

Esse modelo diferencia-se do modelo de terceirização, outrora adotado para 

a contratação dos serviços de oficinas para manutenção veicular, pela existência da empresa 

gestora, que atua como intermediadora das relações entre Administração e rede credenciada. 

Noutras palavras, a empresa gestora é, também, uma intermediadora dos 

pagamentos para a realização das manutenções. Como disposto no quadro acima, ela está no 

meio da relação que, por imposição contratual, sem a sua presença não existiria.  

A atividade de gerenciamento das manutenções corretivas e preventivas tem 

como elemento marcante a INTERMEDIAÇÃO; ao invés da aquisição direta de 

mercadorias e realização de manutenções, utiliza-se da intermediação de uma Gerenciadora 

que ficará incumbida de três coisas:   

i. gerenciar a prestação dos serviços por meio de sistema 

informatizado; e   
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ii. credenciar fornecedores para que realizem os serviços e/ou 

forneçam produtos, sendo as transações realizadas por meio de 

cartões.  

iii. realizar o repasse dos valores aos estabelecimentos  

 

Portanto, além da prestação do serviço de gestão propriamente dito, trata-se 

da disponibilização de um meio de pagamento, o qual é colocado à disposição da 

Contratante para que essa adquira produtos e realize serviços, conforme sua necessidade. 

 

 

III - DOS FATOS E DAS RAZÕES 

 

 

Está prevista para o dia 25/06/2019 as 14:00 horas, a abertura do Pregão 

Eletrônico n.º 16/2019, para o seguinte objeto: 

 

 

 

Em detida análise ao edital contatou-se irregularidades insanáveis, as 

quais maculam de forma cabal os Princípios norteadores da licitação, fazendo com que recaia 

sobre o processo uma nulidade absoluta, pois restringem a participação de potenciais 

licitantes, frustrando os princípios da isonomia e seleção da proposta mais vantajosa. 
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III.1 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL 

 

 

 

De acordo com os temos do edital as exigências de habilitação, quanto a 

qualificação econômico-financeira é: 

 

 

 

 

 

Entretanto, o estatuto de licitações prevê expressamente que, com a 

finalidade de se comprovar a boa situação financeira da empresa, deve ser exigido das 

licitantes o balanço patrimonial e a certidão negativa de falência pois são documentos idôneos 

para demonstrar de fato a saúde financeira de qualquer sociedade empresária. 

 

Esta comprovação é obrigatória e está prescrita no artigo 27 da Lei 

8.666/93, ex vi: 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 

interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV – regularidade fiscal e trabalhista;            

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o 

da Constituição Federal. 
 

Desta forma, o Legislador determinou que a Administração na fase de 

habilitação deverá exigir das licitantes a apresentação de todos os documentos elencados em 

mailto:licitacao@primebeneficios.com.br


 

Matriz: Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, Sala 03 – Centro Apoio II, Bairro de Alphaville - Santana do Parnaíba/ SP - CEP 06502-160 
Filial: Rua açu , 47 – Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13.098-335 licitacao@primebeneficios.com.br  
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este Documento pode ser visualizado pelo link: 
 

9
 

seus incisos, dentre os quais se destaca a necessidade da comprovação da qualificação 

econômico-financeira (inciso II), que foi omitida pelo presente edital. 

 

A Lei de Licitações determina a obrigatoriedade da qualificação 

econômico-financeira no artigo 27, sendo que no artigo 31 estabelece a forma de sua 

comprovação, vejamos: 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-

financeira limitar-se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 

3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no 

"caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por 

cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

  

Da soma dos dois artigos da Lei de Licitações, conclui-se que a 

Administração tem o dever e não a faculdade de exigir das licitantes a comprovação da 

qualificação econômico-financeira através de: 

 

1. Balanço Patrimonial; e, 

2. Certidão negativa de falência. 
 

 

A Administração pública que não exige todas as comprovações de 

habilitação (jurídica, técnica, econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista) deixa de 

cumprir os termos da legislação, e, consequentemente, viola o princípio constitucional da 

legalidade consignado no “caput” artigo 37 da carta magna, ora transcrito: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
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legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 
 

Ora, a exigência de se comprovar a qualificação econômico-financeira 

encontra azo na legislação e não pode deixar de ser observada pela a Administração e 

tem como objetivo fazer com que não seja contratada uma empresa aventureira que não 

detêm condições mínimas para executar a contratação. 

 

 

 

 

Ocorre que o Edital atacado não exige que as licitantes comprovem sua 

qualificação econômico-financeira por meio de balanço patrimonial, situação essa que viola 

expressamente o texto legal.  

 

 

Ressalta-se que a administração pública se encontra vinculada não só ao 

edital, mas também aos princípios norteadores da Licitação, entre eles o princípio da 

legalidade, disposto tanto no Art. 37 da Constituição Federal como em praticamente toda 

norma referente à Administração Pública na legislação brasileira.  
 

 

Assim, a expedição de Edital de licitação do qual carecem requisitos 

mínimos previstos na Lei Federal nº 8.666/93 é um ato administrativo manifestamente ilegal, 

devendo ser anulado e revisto. 

 

Neste sentido, o TCU proferiu o seguinte acórdão: 

 

“Enunciado 

A exigência de documentos que comprovem a qualificação 

técnica e a capacidade econômico-financeira das licitantes, 

desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, não é apenas 

uma faculdade, mas um dever da Administração, devendo ser 

essa exigência a mínima capaz de assegurar que a empresa 

contratada estará apta a fornecer os bens ou serviços 

pactuados. 

Acórdão 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, 

com pedido de medida cautelar, encaminhada ao TCU pela 

empresa Link Card Administração de Benefícios Ltda. contra o 

edital do Pregão Eletrônico 7/2018, promovido pelo Tribunal 

Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) para o 
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“fornecimento de cartões combustível pós-pagos” para a frota 

de veículos daquela unidade. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 

reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo 

Relator e com fundamento no art. 276, § 1º, do Regimento 

Interno, em: 

9.1. conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-

la parcialmente procedente; 

9.2. revogar a medida cautelar adotada no processo, 

autorizando o TRE/ES, excepcionalmente, a dar prosseguimento 

ao Pregão Eletrônico 7/2018; 

9.3. dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo 

(TRE/ES) de que a não exigência de comprovação de 

qualificação técnica e econômico-financeira identificada no 

edital do Pregão Eletrônico 7/2018 (Processo 26.659/2017) 

afronta o disposto no art. 27, c/c os arts. 30, 31 e 32 da Lei 

8.666/1993; 

9.4. arquivar o processo. TCU, Sala das Sessões Ministro 

Luciano Brandão Alves de Souza, em 25 de abril de 2018 – 

Relator JOSÉ MÚCIO MONTEIRO” 
 

 

Sendo assim, se faz necessário alterar os termos do Edital de modo a 

constar a exigência de qualificação econômico-financeira nos moldes estabelecidos pelos 

artigos 27 e 30 da Lei 8.666/93. 

 

III.2 - DA EXIGÊNCIA DA REDE CREDENCIADA PARA ASSINATURA DE 

CONTRATO 

 

Consta no edital se que a licitante vencedora deve, obrigatoriamente, 

para assinatura do Contrato, apresentar comprovação dos estabelecimentos credenciados, 

conforme segue: 
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Deste modo, as licitantes já deverão ter rede credenciada de postos para 

abastecimentos. 

 

Entretanto, ao exigir a apresentação da rede credenciada no momento 

da assinatura do contrato a Administração Pública está restringindo o número de 

empresas que participaram do certame, ao passo que privilegiará as empresas que possuem 

estabelecimentos credenciados nestas localidades, em especial a atual contratada, e, 

consequentemente, impedirá que empresas do ramo de gerenciamento, que embora não 

possuam a rede credenciada na data da licitação, tem toda condição de credenciar os 

estabelecimentos dentro do prazo razoável para início da prestação dos serviços.  

 

A referida exigência mostra-se, portanto, excessiva, contrariando o art. 3º, 

inciso II, da Lei nº 10.520/02, o qual estabelece que “a definição do objeto deverá 

ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por 

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 

competição”. 

 

E mais, afronta também o disposto na Lei nº 8.666/93, art. 3º, § 1º, in 

verbis: 

“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a administração 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 
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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” Destacamos.” 

Destacamos. 
 

Deve-se priorizar, portanto, os princípios da razoabilidade, isonomia e 

legalidade em detrimento dos excessos, não descuidando da finalidade precípua da licitação, 

que é a obtenção da melhor proposta para a Administração Pública, através da ampla 

participação dos interessados. 

 

Fala-se neste momento em razoabilidade, pois o referido edital deveria 

exigir a rede credenciada após a assinatura do contrato (em prazo razoável – mínimo 15 

dias úteis), até porque como uma empresa irá instituir uma gama de estabelecimentos em 

uma determinada região somente com a possibilidade de ganhar um certame? 

Nenhum estabelecimento aceitaria credenciar-se a uma rede, tendo que 

pagar taxas e aluguéis com base na possibilidade daquela empresa 

ganhar uma licitação. 

 

O TCU já se posicionou em relação às exigências excessivas, no seguinte 

sentido exigência de rede credenciada na fase de habilitação: 

 
“A EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA REDE 
CREDENCIADA, NO FORNECIMENTO DE VALE 
REFEIÇÃO, DEVE SER EFETUADA NO 
MOMENTO DA CONTRATAÇÃO E NÃO NA 
OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA, 
DE FORMA A GARANTIR A ADEQUADA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEM COMPROMETER 

A COMPETITIVIDADE DO CERTAME 

Representação de empresa apontou possível irregularidade 

na Tomada de Preços CRBio-01 nº 1/2013, conduzida pelo 
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Conselho Regional de Biologia – 1ª Região (CRBio-01), 

que tem como objeto a contratação de serviços de 

administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de 

documentos de legitimação – vale refeição, para aquisição 

de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados. 

A autora da representação insurgiu-se contra a exigência 

contida no edital do certame que impunha à licitante a 

apresentação de proposta contendo “6.13.4. Relação dos 

estabelecimentos credenciados, sendo que num raio 2 km 

da sede do CRBio-01 em São Paulo, localizada na Rua 

Manoel da Nóbrega n° 595, Paraíso, bem como num raio 

de 2 Km da sede das Delegacias Regionais de Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul, situadas, respectivamente, na 

Avenida Isaac Povoas no 586, Cuiabá-MT e Rua XV de 

Novembro no 310, Campo Grande-MS deverá haver, no 

mínimo, 20 (vinte) restaurantes e/ou estabelecimentos 

similares credenciados”. Alegou que, em face da 

jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo e do TCU, somente no momento da contratação seria 

cabível a demonstração do cumprimento de tal exigência. 

A unidade técnica considerou consistente tal argumento e, 

por entender presentes os requisitos do periculum in mora 

e do fumus boni iuris, propôs a suspensão cautelar do 

certame e a oitiva da entidade. O relator ressalvou o fato 

de que outra cláusula do edital sinalizava a necessidade de 

apresentação da rede credenciada de restaurantes apenas 

quando da assinatura do contrato (cláusula 8.1). 

Ponderou, a despeito disso, que “a inclusão da cláusula 

6.13.4, ora impugnada, tornou o edital contraditório, o que 

pode levar ao afastamento de possíveis empresas 

interessadas, bem como à eventual desclassificação 

indevida de propostas de preços”. 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”. O Tribunal, por sua vez, ao endossar 

proposta do relator, decidiu: a) suspender cautelarmente o 

certame; b) promover a oitiva do CRBio e da empresa 

vencedora do certame acerca da exigência contida no 

subitem 6.13.4 do edital acima transcrito, “uma vez que, 

conforme jurisprudência desta Corte, somente é cabível 

exigir a rede credenciada na fase de contratação e apenas 
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em relação à licitante vencedora do certame, após 

concedido prazo razoável para que a empresa credencie 

os estabelecimentos comerciais fornecedores de refeição”. 

Precedentes mencionados: Acórdãos 1884/2010, 

307/2011, 2962/2012, 3400/2012, todos do Plenário. 

Acórdão 686/2013-Plenário, TC 007.726/2013-9, relator 

Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 

27.3.2013.” 
 

Conforme se denota do julgado acima citado, o correto é que a rede seja 

apresentada após a assinatura do contrato, e ainda que seja concedido prazo razoável para 

que se efetue o credenciamento dos estabelecimentos. 

 

Cumpre salientar que a regra estabelecida pela jurisprudência das cortes é 

de caráter geral e aplica-se para todas as modalidades de serviços que exigem o 

credenciamento de estabelecimentos, inclusive para o gerenciamento do abastecimento e 

manutenção de frota. 

 

Ademais, exigir o credenciamento dos estabelecimentos previamente, de 

modo a formar uma rede de credenciada tão ampla, implica em um alto custo para as 

licitantes, vez que para tanto deverão efetuar inúmeras ligações para credenciar os postos, 

além de ter que enviar equipamentos para a instalação do sistema.  

 

A exigência prévia de qualificação técnica, que por sua 

natureza gera ônus às licitantes, é vedada pelo Tribunal de Contas da União, que 

inclusive sumulou a matéria, vejamos: 

 

“Súmula nº 272/2012: No edital de licitação, é vedada a 

inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de 

pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes 

tenham de incorrer em custos que não sejam necessários 

anteriormente à celebração do contrato.” 
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Portanto, resta cristalino que a apresentação da rede credenciada no ato 

da assinatura do contrato não é razoável, vez que sua exigência em fase anterior gera custos 

para as licitantes, logo a referida exigência deveria ser exigida somente para fins de assinatura 

do contrato. 

 

Destarte, prejudica o caráter competitivo do certame, uma vez que 

concede vantagem indevida as empresas que já prestaram serviços para aquele órgão ou que 

já possuem rede credenciada na região. 

Ademais, existem várias empresas que podem ofertar melhores preços em 

determinadas regiões, e que por não possuírem de imediato a rede credenciada exigida não 

participarão da presente concorrência, colocando assim em risco o princípio da proposta 

mais vantajosa. 

 

O prazo para a apresentação da rede credenciada deve ser no mínimo 

razoável, pois o credenciamento depende acima de tudo da vontade dos donos dos 

estabelecimentos e não somente da empresa vencedora. 

 

Sendo assim, requer a exclusão da cláusula 4.7 do Anexo I do Edital e 

quaisquer outros que venham a exigir a apresentação da rede credenciada no ato da assinatura 

do contrato, de modo que a apresentação da rede credenciada ocorra após a assinatura do 

contrato, ampliando-se assim a disputa e a persecução da proposta mais vantajosa aos cofres 

públicos. 

 

IV - DOS PEDIDOS 

 

 

Por todo o exposto, requer se digne o i. pregoeiro a JULGAR 

PROCEDENTE A PRESENTE IMPUGNAÇÃO a proceder as seguintes alterações: 

 

 

i. Adequar as exigências de Habilitação – Qualificação econômico-

financeiro, incluindo os documentos obrigatórios e taxativos do 
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art. 31 da Lei n.º 8.666/93 (Balanço Patrimonial e índices 

contábeis); 

 

ii. Excluir a cláusula 4.7 do Anexo I do Edital e tantas outras que 

exigir a apresentação da Rede Credenciada no ato da assinatura do 

Contrato. 

 

iii. Republicar os termos do edital, reabrindo-se os prazos legais, 

conforme § 4º do art. 21 da Lei n.º 8.666/93. 

 
 
 

Destarte, requer a imediata suspensão do Pregão Eletrônico n.º 16/2019, 

e como direta obediência ao princípio da legalidade a retificação do edital convocatório com 

as adequações. 

 

Na improvável hipótese de indeferimento da impugnação apresentada, 

requer-se desde já cópias dos autos do processo licitatório, para salvaguarda dos direitos da 

Impugnante, sem prejuízo das ações judiciais cabíveis (Mandado de Segurança), bem como 

para comunicação aos órgãos de fiscalização externos (Ministério Público e Tribunal de 

Contas). 

 
 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Santana de Parnaíba/SP, 18 de junho de 2019. 

 

__________________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 

Tiago dos Reis Magoga – OAB/SP 283.834 
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