
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

PLANEJAMENTO Nº 479/2018 

 

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, postos próprios do Estado; a manutenção dos equipamentos e o 

tratamento de resíduos nestes locais; o apoio à operação dos postos de abastecimento, bem 

como o fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel 

subtipo S-10); conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. 

I – DAS PRELIMINARES 

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, 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 volume a ser licitado diverge do quadro que apresenta volume médio histórico consumido 

por município, supondo estar superestimado; 

  que existe incerteza quanto aos itens que podem ser subcontratados;  

  que empresas distribuidoras de combustível não podem operar diretamente postos de 

abastecimento, e que a cláusula de subcontratação dificulta a participação deste tipo de empresa; 

  que não foi informado se os tanques possuem arqueação e que é preciso detalhar o sistema de 

energia elétrica de emergência, com especificação e quantidades de baterias que requerem 

manutenção. 
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DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 

Requer, portanto, que “seja o edital revisto em observância aos princípios da ampla competitividade, da 

razoabilidade e da transparência, acolhendo-se a impugnação aqui deduzida. 

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

  que o volume a ser licitado diverge do quadro que apresenta volume médio histórico consumido 

por município, supondo estar superestimado; 

Alega, a ora requerente: 
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Manifestação SEPLAG:  

A suposição apresentada pela ora impugnante não se sustenta, na medida em que o Anexo IV têm o 

condão de apresentar ao licitante a média histórica de consumo por município, o qual serviu de 

parâmetro para a consolidação da demanda junto aos órgãos. Ressalta-se, contudo, que órgãos que 

não participaram da contratação anterior, a qual serviu de base para os valores apresentados no Anexo 

IV apresentaram suas demandas. O quantitativo do Anexo IV se aplicado de forma proporcional aos 

quantitativos a serem licitados, permitirá ao licitante que formule sua proposta com efetiva 

previsibilidade dos custos de transporte do combustível. O volume mínimo a ser executado, consoante 

interpretação sistemática do disposto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

será de 75% do total contratado. 

 

  que existe incerteza quanto aos itens que podem ser subcontratados; e 

Assim se manifesta a empresa: 

 

 

Manifestação SEPLAG:  

Somente os itens constantes no item 11 (apoio à operação e de manutenção dos postos de 

abastecimento, bem como o tratamento e disposição final de resíduos) do Termo de Referência Anexo 

I do Edital poderão ser subcontratadas. O sistema informatizado, a instalação dos dispositivos 

eletrônicos e as sondas magnetostrictivas não poderão ser subcontratadas.  

 

  que empresas distribuidoras de combustível não podem operar diretamente postos de 

abastecimento, e que a cláusula de subcontratação dificulta a participação deste tipo de empresa; 

Consoante manifestação da empresa: 
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Manifestação SEPLAG:  

O serviço de apoio à operação dos postos (alocação de frentistas) não se confunde com a operação 

efetiva do posto de abastecimento cuja responsabilidade será do Estado, por meio do Órgão Gestor do 

Posto Próprio.  

 

 que não foi informado se os tanques possuem arqueação e que é preciso detalhar o sistema de 

energia elétrica de emergência, com especificação e quantidades de baterias que requerem 

manutenção. 

 

Assim questiona a impugnante: 
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Manifestação SEPLAG: 

 A capacidade volumétrica dos tanques é o informado no Anexo V – DA LISTA DE POSTOS, não sendo 

exigida do fornecedor sua arqueação. Conforme subitem 1.2.4.11.3.4 do Anexo X – DO SERVIÇO DE 

OPERAÇÃO DE POSTOS, não é de responsabilidade do fornecedor substituir as baterias.  

 

IV - DA DECISÃO  

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

e análise da Administração em momento anterior, tendo sido justificadas/ acatadas, e não enseja 

a republicação do Edital.  

 

Belo Horizonte 31 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Samara de Oliveira Moreira Areal 

Pregoeira - Central de Compras 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 




