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ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL REFERENTE 

AO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 001/2020 - PA NÚMERO 009/2020 
 
Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2020, às 09h00min, reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe 
de Apoio, designados pela Portaria número 003, de 06/02/2020, com intuito de analisar e julgar 
a Impugnação ao Edital do Pregão Presencial número 001/2020, Processo Administrativo número 
009/2020, cujo objeto é o registro de preços para futuras e eventuais contratações, de empresa 
distribuidora, administradora, ou do comércio varejista de combustíveis automotivos para o 
fornecimento contínuo e fracionado de Gasolina Comum tipo C, Etanol Hidratado Combustível, 
Óleo Diesel B S500, Óleo Diesel B S10, para os veículos da frota da Administração Pública 
Municipal, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Administração, apresentada pela 
empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, CNPJ número 12.039.966/0001-
11. 
 
PRELIMINARMENTE: 
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, ao receber a Impugnação ao Edital, verificaram que a mesma 
foi protocolada tempestivamente. O presente procedimento licitatório, conforme previsão do 
Edital, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei Federal número 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações subsequentes. O artigo 41 da referida lei prevê como legitimados a 
impugnar o edital de licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão vejamos:  
 

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 
Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo 
da faculdade prevista no § 1o do art.113.  

 
“Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração 
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 
de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, 
tomada de preço ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que 
viciaram esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.” (Artigo 
41, § 2º). 

 
DA IMPUGNAÇÃO: 
Em síntese, alega a IMPUGNANTE: 
Que, prefacialmente, insta mencionar ser fato notório do momento delicado enfrentado em 
todo o mundo decorrente do surto de contaminação do Corona vírus 2 (COVID-19). 
Lamentavelmente, a onda de pico de contaminação chegou a nossa nação, razão pela quais 
diversos órgãos públicos e até mesmo pessoas jurídicas de direito privado tem tomado 
providências para conter esse primeiro momento de proliferação. Com efeito, vale sustentar 
que a empresa Link Card, ora impetrante, é uma das maiores empresas do segmento de 
gerenciamento de frota em relação a combustíveis no âmbito da administração pública, com 
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atuação em todo o território nacional, possuindo contratos com órgãos das mais variadas 
esferas.  
Que, diante de todo esse cenário enfrentado, fato é que os aeroportos de todo o país estão 
cancelando os voos de maneira que a tendência é que nos próximos dias tudo esteja 
paralisado.  
Que, dessa forma, indubitavelmente, resta claro que o deslocamento de uma unidade da 
federação para outro restará comprometido. O Caos é tremendo que o Estado de São Paulo, 
por exemplo, já registra números elevados de óbito e chama atenção o grau de avanço diário 
de contaminação.  
Que, por essa razão, o Governador do Estado Decretou Quarentena em todos os municípios, 
fechando comércios e todo tipo de serviço, com exceção daqueles tidos como essenciais, tais 
como postos de combustíveis, farmácias, supermercados e atendimento de saúde.  
Que, é de conhecimento que o presente certame irá ocorrer no dia 31/03/2020, contudo, 
referida data está em meio ao epicentro do caos, razão pela qual, inegavelmente, muitas 
empresas do segmento que poderiam participar do certame e acirrar a disputa irão deixar de 
comparecer.  
Que é inegável que a ocorrência do certame, mesmo que fosse de forma eletrônica iria criar 
percalços a empresas, podendo, portanto, afetar a competitividade do certame.  
Assim, como via reflexa direta acaba que os certames licitatórios serão todos comprometidos, 
pois as empresas do segmento não conseguiram participar de certames em localidades 
distantes.  
Que, resta claro, portanto, que o caráter competitivo do certame ficará comprometido uma 
vez que a disputa certamente privilegiará empresas locais que provavelmente participaram 
sozinhas da disputa.  
Que, não obstante tal aspecto cumpre ressaltar que a suspensão de processo licitatório nessas 
condições é uma maneira de contribuir para que o surto de contaminação diminua, afinal, o 
deslocamento de um estado ao outro aumenta o índice de probabilidade de contaminação.  
Que, a título de exemplo, o Estado de São Paulo já registra alto índice de casos confirmados, 
sem considerar, ainda, o maior número de suspeitos. Por seu turno, o mesmo conta com 03 
aeroportos que atuam com linhas aéreas internacionais, circulando pessoas de toda região. 
Logo, fatídico que a circulação por tais locais eleva demasiadamente a possibilidade de 
contagio da doença, representando uma grave conduta que prejudica a saúde pública 
coletiva. 
Que as Companhias Aéreas estão com os voos suspensos. 
Que, preambularmente, insta mencionar que a empresa Link Card Administradora de Benefícios 
Eireli, doravante denominada Impugnante, é uma empresa que atua no gerenciamento 
informatizado de frota com fornecimento de combustíveis e, ainda, serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, através de rede credenciada. No regular exercício de suas atividades, a 
empresa logrou êxito em firmar contratos com órgãos das mais variadas esferas da 
Administração Pública em todo território nacional. Por seu turno, chegou ao conhecimento da 
Impugnante o edital do pregão presencial número 001/2020 promovido por esse honroso 
Município de Contagem-MG, com data da sessão pública designada para ocorrer em 31 de março 
de 2020, cujo objeto é o “Registro de preços para futuras e eventuais contratações, de empresa 
distribuidora, administradora, ou do comércio varejista de combustíveis automotivos para o 
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fornecimento contínuo e fracionado de Gasolina Comum Tipo C, Etanol Hidratado Combustível, 
Óleo Diesel B S500, Óleo Diesel B S10, para os veículos da frota da Administração Pública 
Municipal.”  
Que, diante da constatação de similaridade do objeto com a área de atuação da Impugnante, a 
mesma passou a uma análise cautelosa do mesmo e, por seu turno, encontrou pontos que 
podem afetar a disputa ou até mesmo, colocar em risco a contratação.  
Que, preliminarmente, conforme já aventado, a data designada para o certame é extremamente 
prejudicial. Afinal, é notório que estamos vivendo uma das piores crises pandêmicas da história, 
sendo necessária a adoção de medidas, por todos, para contenção da onda de contágio dessa 
terrível doença denominada COVID-19.  
Que, noutro giro, chama atenção o fato de o edital ter exigido apenas a apresentação de 
certidão negativa de falência ou concordata para fins de comprovação de qualificação 
econômico financeira. De fato, a exigência encontra-se azo na legislação aplicável, contudo, 
compulsando a lei é possível aferir que o legislador trouxe outras formas de comprovação que a 
depender do objeto demonstra uma maior segurança. A esse respeito, destaca-se a 
comprovação por intermédio de apresentação de balanço patrimonial e índices contábeis que 
apresentam claramente um instrumento apto a comprovar a real situação financeira da 
empresa. 
Que, considerado a especificidade da contratação em almejo e, ainda, o alto valor a que se 
destina é imperioso que o edital resguarde maior segurança.  
Isso posto, vale ainda acrescentar que a contratação possui caráter continuo e essencial de modo 
que, caso ocorra interrupções o reflexo prejuízo ao erário é inconteste. Logo, dado esses fatores 
é salutar que a comprovação seja mais detalhada, amoldando-se perfeitamente ao caso a adoção 
de comprovação por meio de balanço patrimonial e índices contábeis que demonstram em 
verdade todos os compromissos assumidos pela empresa, seu fluxo de caixa, índice de 
endividamento.  
Que pelo exposto, requer a esse Nobre Pregoeiro que RECEBA a presente Impugnação e 
Preliminarmente SUSPENDA O CERTAME, POR CALÁMIDADE PÚBLICA, AO FINAL seja JULGADA 
PROCEDENTE ESSA IMPUGNAÇÃO sugerindo a suspensão do certame, por necessidade pública, 
sob pena de ferimento de todos os princípios cruciais ao direito. 
 
Resposta da Equipe de Pregões: 
 
Primeiramente, insta esclarecer que, como via de regra, tal como diz a própria Lei número 
8666/93, em seu artigo 41, §1º, “qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de 
licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido até 05 dias úteis 
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação”, o que não é o caso.  
Em atenção às alegações da IMPUGNANTE, tem-se que de fato o momento é extremamente 
delicado face o surto de contaminação do CORONA VÍRUS, cujas recomendações maiores dos 
Órgãos de Saúde são as restrições à circulação e às aglomerações de pessoas. 
Entretanto, segundo a Diretoria de Transportes do Município de Contagem/MG, os quantitativos 
dos combustíveis constantes nos contratos vigentes mostram-se bastante exíguos face às 
crescentes demandas que se agravam inclusive devido à pandemia, não havendo no momento 
qualquer margem para dilação de prazo desta licitação.  
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O combustível é um produto de extrema necessidade para o funcionamento da máquina 
administrativa, a falta dele acarreta grandes prejuízos, sem ele vários serviços param, tais como, 
atendimento das ambulâncias (SAMU’s), viaturas de fiscalizações diversas, protocolos, etc.. 
Neste caso, a Administração decide pela manutenção da realização do Pregão Presencial para o 
dia 31/03/2020. 
 
Relativo à alegação de que é irregular a não exigência da apresentação de balanços e índices 
financeiros para a comprovação de qualificação econômico financeira, a Equipe de Pregões 
posiciona-se no sentido de ser incluída a referida obrigatoriedade, não obstante haja 
entendimento doutrinário diverso na perspectiva de que se trata da modalidade pregão, 
consoante transcrição de decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 
 

Numa linha de entendimento diferente da defendida pelo TCU no Acórdão nº 
52/2014, o doutrinador Joel de Menezes Niebuhr ensina que as licitações promovidas 
sob a modalidade pregão estão sujeitas a um regime de habilitação especial, previsto 
no inciso XIII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, nos termos seguintes:  

 
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: (...) XIII - a habilitação far-
se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante 
a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o 
caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à 
habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira; 

 
Ao analisar o dispositivo legal acima transcrito, o doutrinador Joel de Menezes 
Niebuhr defende que a Lei nº 10.520/2002 não previu, de antemão, quais os 
documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à qualificação 
econômico-financeira devem ser cobrados dos licitantes. Acrescenta o doutrinador 
que o dispositivo legal submete ao juízo discricionário da administração pública a 
especificação, no instrumento convocatório, de quais daqueles documentos serão 
exigidos na fase de habilitação. Desse modo, no pregão, a administração pública 
poderá exigir todos os documentos previstos nos artigos 28 (habilitação jurídica), 30 
(qualificação técnica) e 31 (qualificação econômicofinanceira) da Lei nº 8.666/1993 
ou dispensar parte desses documentos. O doutrinador conclui a sua argumentação 
asseverando que:  

 
(...) a sistemática de habilitação na modalidade pregão não é a mesma 
das demais modalidades regidas pela Lei nº 8.666/93. No pregão, a 
sistemática de habilitação é menos formalista, é para ser mais simples, 
conferindo-se competência aos agentes administrativos para avaliarem 
com discricionariedade quais os documentos que devem ser exigidos; 
quais os documentos efetivamente são relevantes e importantes para a 
configuração, sobremodo, da habilitação jurídica, qualificação técnica e 
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econômico-financeira daqueles que postulam contratar com a 
Administração Pública. (Consulta TCE/MG n.º 1007443; de 06/02/2019; 
Conselheiro Durval Ângelo) 

 
Outrossim, convém retificar que o objeto da licitação – fornecimento de combustível – refere-se 
a um contrato por escopo com duração de 12 (doze) meses, e não de natureza contínua como 
afirmado pelo impugnante, que seria passível de ser estendido por até 60 (sessenta) meses, nos 
termos do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93. 
 
Por todo exposto, fica mantida sessão do Pregão Presencial para o dia 31/03/2020. 
 
 
Luiz Adolfo Belém  
Pregoeiro 
 
 
Márcia Mendes Siqueira 
Equipe de Apoio 
 
 
Eliana Alves da Silva 
Equipe de Apoio 
 
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 
Recebo a Impugnação interposta pela empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 
EIRELI, CNPJ número 12.039.966/0001-11, eis que é tempestiva, para no mérito DAR 
PROVIMENTO PARCIAL, determinando à Equipe de Pregões a inclusão da exigência relativa do 
balanço patrimonial e índices financeiros na forma da lei e PROSSEGUIMENTO DO PREGÃO 
PRESENCIAL NÚMERO 001/2020, destinado ao registro de preços para futuras e eventuais 
contratações, de empresa distribuidora, administradora, ou do comércio varejista de 
combustíveis automotivos para o fornecimento contínuo e fracionado de Gasolina Comum tipo 
C, Etanol Hidratado Combustível, Óleo Diesel B S500, Óleo Diesel B S10, para os veículos da 
frota da Administração Pública Municipal. 
 
Contagem, 30 de março de 2020. 
 
 
Adriano Henrique Fontoura de Faria 
Secretário Municipal de Administração 
 


