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Resposta do Pregoeiro (subsidiado pelo gestor técnico) a dois pedidos de 
impugnação encaminhados, concernentes ao Pregão Presencial n.º 02/2018, cujo 
objeto versa, em síntese apertada, sobre o gerenciamento do cartão combustível da 
frota oficial da AL-RS (incluídos nessa contratação serviços complementares). 
 
Cabe assinalar que a sessão de abertura do certame acima referido está marcada para 
o dia 16 de julho de 2018, às 15h, no Plenarinho desta AL-RS (situado no 3º andar do 
Palácio Farroupilha). De sua vez, os arrazoados das duas licitantes chegaram via e-
mail no dia 12 do corrente mês, o que os torna indubitavelmente TEMPESTIVOS, 
em consonância com o disposto no subitem 15.1 do Edital. 
 
Isso posto, passa-se, a seguir ao exame de mérito quanto ao suscitado nas aludidas 
peças de impugnação. Antes, porém, impende assinalar que haverá única resposta 
destinada aos ora impugnantes, porquanto o teor dos arrazoados é análogo. 

Os pleitos contidos nos pedidos de impugnação apresentados não merecem 
prosperar, senão, vejamos: 

Em síntese, as ora impugnantes contestaram as exigências contidas nas alíneas “b”, e 
“c” do subitem 8.1.4 do Edital. Para tal, alegam que são exigências descabidas e 
restritivas à competitividade. Nessa esteira, trouxeram à colação doutrina e 
jurisprudência pretendendo respaldar suas teses. 
 
Insta ressaltar que os pedidos de impugnação ora em exame foram submetidos, 
preliminarmente, ao gestor dessa contratação (Divisão de Transportes da AL-RS), 
haja vista o fato de que a matéria objeto da irresignação de ambas concerne a 
exigências de cunho técnico, estipuladas pelo gestor, no Termo de Referência, e 
simplesmente repisadas no subitem 8.1.4 do Edital, o qual dispõe acerca da 
qualificação técnica em sede de habilitação.   

Nesse passo, colacionamos, a seguir, a manifestação formal do gestor: 

 
“Quanto ao questionamento contido no Edital - subitem 8.1.4, alíneas "b" e "c", do 
Edital (SEI 1418504) - concernente a exigência de apresentação de relação de 
postos de abastecimento credenciados, devendo atender no mínimo 60% (sessenta 
por cento), não se trata de impor oneração financeira desarrazoada às 
participantes. É necessário compreender que o Parlamento Gaúcho não legisla 
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apenas para uma pequena parcela da sua população, mas sim para a totalidade do 
estado. 

Nesta medida, as audiências públicas e reuniões de interiorização são pontos 
cruciais da atividade parlamentar, sem as quais sua finalidade ficaria restrita 
apenas a pequenos grupos que, por maior poder aquisitivo poderiam dirigir-se até a 
sede da Assembleia Legislativa. Os deslocamentos à diversas e até distantes 
localidades do estado, portanto, são operações fundamentais das quais não podemos 
nos dar ao luxo de abrirmos mão sem comprometer a participação nos dos 
municípios que se distanciam da capital.  

Argumenta a impugnante que a contratante pretenderia impor uma oneração 
financeira sem razão às interessadas, forçando-as a credenciar postos em 
localidades, não havendo certeza da sua contratação. A contratação de serviço 
informatizado de abastecimento por meio de cartões corporativos é crucial para 
viabilização dos roteiros ao interior do estado. Sendo assim, não há sentido algum 
em contratarmos um serviço com o qual apenas pudéssemos atender a menos de 
60% da municipalidade gaúcha, apenas com a justificativa de não onerar os 
concorrentes do certame. Haveria aí uma inversão de ônus, tendo em vista que a 
atividade legislativa atua para a população e não para viabilizar a participação de 
empresas em certames licitatórios. 

Relativamente ao subitem 8.1.4, alíneas "c", não vemos justificativas plausíveis para 
retirada desta exigência, com tantas empresas de lavagem automotiva estabelecidas 
na Capital. Não há aqui dificuldade alguma no cadastramento de apenas 03 (três) 
fornecedores desse serviço. 

Pelo exposto, não há criação de critérios visando a restrição a competitividade, mas 
sim a necessidade imperiosa da prestação dos serviços objeto deste expediente tal 
como exposto no edital, no intuito de atender e ouvir as necessidade e anseios da 
totalidade da população gaúcha, já que esta é a finalidade deste Poder.” 

 
Isso posto, mister realçar que endossamos sobremaneira as assertivas trazidas a 
lume pelo gestor no pronunciamento supratranscrito. 
 
É dizer, tais exigências contidas no subitem 8.1.4 do Edital, alíneas “b” e “c”, para 
fins de qualificação técnica, encontram amparo no que dispõe o art. 30 da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Trata-se, com efeito, de uma salvaguarda posta à disposição da 
Administração, a qual, por meio do poder discricionário a ela conferido, deliberou in 
casu em favor da exigência de comprovação de que a licitante possui razoável e 
apropriada rede de postos conveniados espalhados pelo RS, visto que, como bem 
aduziu o gestor, a atividade parlamentar abrange o Estado todo.  
 
Com efeito, estamos diante de exigência plenamente justificável e relevante no 
contexto específico, haja vista a peculiaridade e a especificidade de que se reveste a 
contratação ora em exame, o que compreende a viabilidade, posta à disposição da 
AL-RS (como contratante), de poder abastecer com segurança em diferentes pontos 
do RS. Bem assim, proporciona lavar e proceder à manutenção da frota de forma 
factível, adequada e producente.  
 
Como visto, tal exigência se afigura nada mais nada menos como uma salvaguarda a 
este Parlamento, no sentido de que irá gerar dispêndio com a devida cautela e 
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segurança. Dito de outro modo, trata-se de um resguardo, na linha de contratar e 
aplicar o dinheiro público com segurança jurídica e técnica, sem risco de 
comprometimento, qualquer que seja, no decorrer da contratação. 
 
Nesse passo, outra reflexão que nos parece absolutamente plausível concerne à 
oportunidade de demonstração da rede credenciada. Vejamos: deslocar, por exemplo, 
a exigência de indicação da rede credenciada para o momento da assinatura do 
contrato, e não mais para a fase de habilitação da licitação, também nos parece um 
risco que o administrador público não deve correr. Até porque, prima facie, seria 
pouco provável que, no prazo de 5 dias úteis para a assinatura de contrato, a empresa 
adjudicatária pudesse dispor de uma rede em 60% dos municípios deste Estado. 
Conforme já referido pelo gestor, sem essa relação de postos conveniados, há 
comprometimento flagrante no tocante à execução das atividades que demandam 
deslocamento frequente. Acerca disso, não pode o agente dispor do interesse público 
indelével, pena de responsabilização sua. Em outras palavras, não há espaço para 
aventureiros em um procedimento licitatório. 
 
Por derradeiro, importante realçar que o processo de licitação ora em trato foi 
submetido, ainda na fase interna, ao crivo jurídico da Procuradoria deste Poder 
Legislativo, que, por meio da Promoção n.º 37.307/2018, examinou e endossou, sob 
o prisma jurídico, todos os documentos contidos no feito em tela. Igualmente, foi 
submetido à apreciação da Seccional da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado 
(CAGE/RS), sem qualquer objeção aos termos do Edital. 
 
Em vista do acima exposto, não merecem prosperar os pedidos de impugnação 
ora apresentados, consoante fundamentos já expostos. 

 

          Porto Alegre, 12 de julho de 2018. 
 

 
Ricardo Germano Steno, 

Pregoeiro da AL-RS. 


