
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

PLANEJAMENTO Nº 29/2019 

 

OBJETO: Contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, por meio da implantação, manutenção e administração de um 

sistema informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo eletrônico nos veículos e nos postos 

próprios do Estado; assim como do fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado 

e óleo diesel subtipo S-10) e da manutenção dos equipamentos e o tratamento de resíduos nesses postos; 

conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. 

 

I.  DAS PRELIMINARES 

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com fundamento nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002.  

 

II. DAS FORMALIDADES  

Registre-se que a resposta foi devidamente encaminhada à impugnante, tempestivamente, pela 

mesma via do recebimento do instrumento impugnatório, qual seja, via e-mail. Tal impugnação e respectiva 

resposta serão devidamente autuados em apenso ao processo principal e levados ao conhecimento público, 

a partir de sua disponibilização no “Portal de compras MG” (www.compras.mg.gov.br). 

 

III. DAS RAZÕES À IMPUGNAÇÃO 

  

A empresa impugnante alega, em síntese: 

  

 que o prazo para apresentação da prova de conceito é exíguo em razão da complexidade do sistema 

de gerenciamento do abastecimento; 

 que o prazo para implantação do sistema não é factível: 

 que a Administração deve garantir a competitividade do certame. 

   

IV. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 

  

Requer, portanto, “a imediata SUSPENSÃO do processo licitatório, possibilitando à Administração Pública 

Estadual o saneamento das falhas aqui listadas”. 
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V. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇOES 

 

Insurge-se a impugnante contra termos do edital de responsabilidade da área técnica competente. Destarte, 

transcrevemos integralmente infra a resposta aos termos impugnatórios apresentados por essa empresa, em 

conformidade com o posicionamento técnico da área responsável desta Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão - SEPLAG: 

Em sede de preliminares, tem-se que a referida impugnação é tempestiva, devendo ser 

conhecida. 

No mérito passa-se a análise de cada um dos tópicos elencados acima:   

 

  que o prazo para apresentação da prova de conceito é exíguo em razão da complexidade do sistema 

de gerenciamento do abastecimento; 

   

 Manifestação SEPLAG: 

 Necessário frisar que, consoante disposto no item 6.3.1 do Termo de Referência, a prova de conceito 

constitui “apresentação simulada do funcionamento de seu sistema de gerenciamento do 

abastecimento”. Desta forma, serão executados os testes descritos no checklist apresentado no 

Anexo XII. Isto posto, não há o que se falar em integração entre o sistema do sistema do fornecedor 

e do Estado para a avaliação do sistema, muito menos em “construção” de sistema neste prazo. 

   

  que o prazo para implantação do sistema não é factível: 

 

 Manifestação SEPLAG: 

 Um esforço sempre será coordenado no tempo, o que varia são a quantidade de recursos alocados 

no tempo. Desta forma, uma vez que dispõe de conhecimento, a empresa dispõe de capacidade 

operacional para o escalonamento da mesma. Frise-se que o prazo de 165 dias é contado da 

assinatura do primeiro contrato. Não obstante, a empresa não trouxe elementos para fundamentar em 

que medida o prazo não é exequível. 

Em complemento cita-se a experiência da contratação anterior, celebrada nos idos dos anos de 2012, 

em que o prazo para estas tratativas foi estabelecido no edital em 135 dias a partir da assinatura da 

ata de registro de preços. Esta licitação atual possui prazo indexado à assinatura do primeiro 

contrato, o que via de regra ocorre após um lapso temporal em relação a ata bem como prazo nominal 

maior do que a experiência anterior, estabelecido em 165 dias, motivo pelo qual a área técnica entende 

que não assiste razão à impugnante neste quesito. 
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 que a Administração deve garantir a competitividade do certame. 

  

 Manifestação SEPLAG: 

 Nos termos do respondido anteriormente, os argumentos apresentados quanto restrições à 

competição advinda das exigências atinentes à prova de conceito e ao prazo de implantação não 

prevalecem, ficando prejudicada esta alegação. 

    

Por todo o exposto, entendemos que os pontos apresentados foram objeto de análise da 

Administração, tendo sido justificadas, e não ensejam a republicação do Edital. 

 

VI.  DA DECISÃO  

Em face das considerações expendidas supra, em conformidade com o posicionamento de lavra da área 

técnica responsável, por entender que os requisitos e princípios que permeiam os atos da Administração 

Pública devem ser irrestritamente observados, resta conhecida a impugnação apresentada pela empresa 

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,, por sua regularidade, para, 

no mérito, negar-lhe provimento, observada a legislação pertinente. 

 

Belo Horizonte, 02 de abril de 2019. 

 

 

Samara de Oliveira Moreira Areal 

Pregoeira – Central de Compras 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 




