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ILMA. SRA. PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 

- RONDÔNIA 

 

 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 103/2017/CPLMS/RO- SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1257/2017/SEMA 

 

 

 

 

A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, inscrita no CNPJ 

nº 05.340.630/0001-30 estabelecida na Calçada Canopo, 11, 2º andar, sala 3, 

Centro Apoio II, Alphaville, Santana do Parnaíba/SP CEP 06502-160 Telefone 

(019) 3518-7000, e-mail editais@primebeneficioas.com.br, representada neste ato 

por seu procurador infrassinado, vem, a presença de V. S.ª, apresentar sua  

 

I M P U G N A Ç Ã O 

 

ao edital supracitado, nos termos do artigo art. 41, §2º da Lei 8.666/93 e item 11 

do instrumento convocatório, pelos fundamentos a seguir expostos: 
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O edital ora impugnado tem por objeto a “Contratação de empresa 

especializada em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis 

em rede de postos credenciados através de sistema informatizado, utilizando 

cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, com vistas ao 

atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos, maquinários, grupos 

geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da Prefeitura Municipal de 

Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme disposições deste Edital 

e seus anexos..” 

 E cumpre destacar que a Impugnante é uma empresa reconhecida no 

ramo de gerenciamento de benefícios por cartões, e tem sua atuação quase que 

totalmente voltada para o mercado público, logo, possuímos expertise técnica e 

amplos conhecimentos na execução do objeto do certame. O que a faz atacar 

pontos no edital por falhas insanáveis que maculam o processo licitatório, que 

serão apresentados pontualmente: 

 

PONTO 1 - DA NÃO ADMISSÃO DE TAXA NEGATIVA 

O presente certame tem como critério de julgamento o menor preço 

configurado pela taxa de administração aplicada sobre o valor total estimado para 

a contratação.  

Todavia, de acordo com o edital não será possível a oferta de taxa de 

administração negativa, como se impende da leitura do item 5.1.5 proibe a 

apresentação de TAXA IGUAL A ZERO OU NEGATIVA: 

5.1.5. Não será admitida proposta com percentual 0% (zero por cento) 

nem taxas de administração negativas. 
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É mister altear que existem serviços no mercado em que a remuneração 

do prestador é feita por meio de taxa de administração, cobrada sobre o valor do 

serviço intermediado. 

Este é o modo que atuam as administradoras de vale-refeição, vale-

alimentação, vale-combustível e cartão combustível. Nesses casos, a empresa 

cobra uma taxa ou comissão sobre o valor total das operações intermediadas. 

Os exemplos citados são considerados serviços comuns, logo são 

licitados na modalidade pregão, a qual permite a redução dos preços na fase de 

lances. 

Ocorre que, em certas circunstâncias, as taxas de administração 

propostas podem ter valor nulo ou, até mesmo, negativo. Considerando que o art. 

44, §3º, da lei n.º 8.666/93 não admite propostas com preço irrisório ou de valor 

zero, poderia o pregoeiro aceitar uma oferta de taxa de administração nula ou 

negativa? - A resposta à indagação é positiva.  

A proposta da administradora poderia ser aceita em razão da forma 

como esse serviço é executado. Isso porque a renda dos particulares prestadores 

de tal serviço decorre de três principais fontes: da contratante, de aplicações 

financeiras e dos estabelecimentos credenciados. Esse é o entendimento do 

Tribunal de Contas da União – TCU, expresso na decisão 38/1996 – plenário: 

Deixe-se assente que, no que pertine às licitações destinadas ao 

fornecimento de vale de combustível, a admissão de ofertas de taxas 

negativas ou de valor zero, por parte da Administração Pública, não 

implica em violação ao disposto no art. 44, § 3º, da Lei nº 8.666/93, por 

não estar caracterizado, a priori, que essas propostas sejam 

inexeqüíveis, devendo ser averiguada a compatibilidade da taxa 
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oferecida em cada caso concreto, a partir de critérios objetivos 

previamente fixados no edital; 

O voto do relator teve por motivo o seguinte raciocínio: 

7. Isso porque, conforme foi apurado na inspeção em apreço, a 

remuneração das empresas desse ramo não se restringe à taxa de 

administração cobrada ou aos rendimentos eventualmente obtidos no 

mercado financeiro. Fica assente neste trabalho que a remuneração 

dessas empresas advém também das taxas de serviços cobradas dos 

estabelecimentos conveniados ( as quais variam de 1 a 8%), das sobras 

de caixa que são aplicadas no mercado financeiro e das diferenças em 

número de dias existentes entre as operações que realiza como emissão 

de tíquetes, utilização desse pelo usuário, pagamento dos tíquetes pelo 

cliente, reembolso à rede de credenciados ( varia de 7 a 16 dias). 

 

E este entendimento já está pacificado na Corte de Contas Federal: 

 

Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, 

encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e 

formulada pela empresa Trivale Administração Ltda., sobre possíveis 

irregularidades no pregão presencial 53/2011 – CSL, conduzido pela 

Universidade Estadual do Maranhão – Uema para contratação de 

empresa para implantação e operacionalização de sistema de 

gerenciamento da frota de veículos, com utilização de tecnologia de 

cartão micro processado com chip, via web, para fornecimento de 

combustíveis, lubrificantes e produtos afins e, ainda, lavagem de 

veículos em rede própria ou credenciada, com valor estimado de R$ 

140.213,08 até 31/12/2011. 
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9.2. dar ciência à Universidade Estadual do Maranhão de que, no 

pregão presencial 53/2011 – CSL, verificou-se não aceitação de proposta 

de taxa de administração com percentual igual ou inferior a zero, 

assinalada na letra d.2 do subitem 5.1 do edital, não obstante este 

Tribunal tenha jurisprudência no sentido de que em processos 

licitatórios custeados com recursos federais para operacionalização de 

vale-refeição, vale-alimentação, vale-combustível e cartão combustível, 

deve ser avaliado, no caso concreto, se a admissão de ofertas de taxas 

de administração negativas ou de valor zero é exequível, a partir de 

critérios previamente fixados no edital, conforme decisão 38/1996-

Plenário; ( AC-1556-11/14-2   Número do Acórdão: 1556 Processo: 

033.083/2013-4) 

Outro meio da empresa obter remuneração são as aplicações no 

mercado financeiro do montante recebido do contratante para emissão dos vales. 

Tal atividade é chamada de operação de crédito antecipado. Nela, a 

administradora recebe do contratante o valor para emissão dos vales e o aplica no 

mercado financeiro. Isso é possível porque existe um intervalo entre a data em 

que a administradora é paga e a data em que o valor é repassado para os 

estabelecimentos credenciados. Nesse interstício, as aplicações do valor recebido 

geram renda para a empresa. 

Por fim, ainda há a possibilidade da administradora cobrar, pelo 

credenciamento, uma mensalidade para mantê-lo ou um desconto sobre cada vale 

recebido. 

Aceitar vales é vantajoso para o empresário, porque o recebimento de 

tais atrai consumidores. Por isso, os estabelecimentos optam por pagar pelo 

credenciamento. 
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Portanto, ainda que a taxa de administração oferecida no certame seja 

nula ou negativa, a empresa tem como executar o contrato e o seu preço não pode 

ser considerado inexeqüível. 

Uma forma de se estabelecer um critério de exeqüibilidade da proposta 

é através de consulta às taxas praticadas no mercado e no âmbito da própria 

Administração em outros órgãos e entidades. 

Tendo em vista o exposto, são admissíveis taxas de administração igual 

ou menor a zero nas licitações, desde que o valor seja exeqüível, conforme 

entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União na decisão 38/1996  

plenário. 

Entendimento diverso obstar a busca pela maior economicidade, outro 

ponto a se considerar é que sua manutenção frustrará a competitividade do 

certame, vez que certamente todas as empresas ofertarão a taxa mínima aceita, 

logo, não haverá a fase de lances, devendo a empresa vencedora ser conhecida 

pelos critérios de desempate estabelecidos pelos § 2º do art. 3º da Lei 8666/93, ou 

pelo benefício assegurado pela LC 123/02, na hipótese de alhuma participante se 

enquadrar, e, em última opção, pelo sorteio. 

 

PONTO 2 -  DA IMPOSIÇÃO DE TERMO DE ADESÃO PARA  

CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO DA REDE DE 

ATENDIMENTO 

Da leitura do Anexo C do referido diploma editalício, verifica-se que a 

licitante vencedora deve obrigatoriamente observar um modelo pré-fixado de 

contrato de adesão ao credenciar os estabelecimentos que se conveniaram a sua 
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rede, exigência essa que é totalmente alheia a atividade da administração pública, 

e nada mais é do que uma forma de a Administração interferir no livre comércio. 

Como apontado nos fatos, o edital traz exigência ilegal e restritiva a 

competitividade. 

Pela leitura do edital verifica-se que a Administração quer na verdade 

limitar o poder de negociação das licitantes para com os estabelecimentos 

credenciados a sua rede, invadindo o contrato que as mesmas possuem com 

terceiros, que sequer participam da licitação. 

É de conhecimento público e notório que o serviço de gerenciamento 

nada mais é do que uma forma de quarteirização dos serviços, onde a 

Administração Pública contrata uma empresa especializada para servir de elo 

com a rede credenciada, servindo como forma de pagamento. 

Em rasas palavras, é possível conceituar os contratos de gerenciamento 

de frota como um modelo de gestão a partir do qual a Administração Pública 

seleciona uma empresa que será responsável por administrar a sua frota de 

veículos, através de métodos e técnicas que permitam uma maior eficiência na 

gestão dos bens, objetivando otimizar as operações e reduzir o custo de 

manutenção e administração da frota. 

Conforme elucida o Tribunal de Contas da União, “Por essa nova 

metodologia, seria transferido à contratada, além da administração da frota, que 

se daria por meio de sistema informatizado de gestão, o encargo de cuidar da 

manutenção preventiva e corretiva dos veículos, envolvendo o fornecimento de 

peças, acessórios e mão-de-obra, por meio de rede credenciada de âmbito 

nacional”( TCU. Acórdão 2.731/2009. Plenário) 

E em caso idêntico onde a Prefeitura de Buriti/RO adotou a imposição 

de contrato pré-estabelecido entre gerenciadora e rede credencia, o entedimento  
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do E. Tribunal de Contas de Rondônia foi no sentido de que a imposição 

administrativa  interfere na relação comercial entre à empresa contratada, 

vejamos: 

20. No tocante à falha de imposição de Termo de Adesão para 

credenciamento de estabelecimento da Rede de Atendimento, a 

representante pondera que da leitura do Anexo VII referido diploma 

editalício, verifica-se que a licitante vencedora deve obrigatoriamente 

observar um modelo pré-fixado de contrato de adesão ao credenciar os 

estabelecimentos que se conveniaram a sua rede, exigência essa que, a 

seu ver, é totalmente alheia à atividade da administração pública, e 

nada mais é do que uma forma de a Administração interferir no livre 

comércio. 

21. Do exposto pela peticionante, verifico a priori que, acaso inexista 

justificativa plausível para manutenção do Anexo, assiste razão à 

representante, vez que não é comum tal exigência em Editais e vai de 

encontro ao que prescreve o art. 37, XXI, da Constituição Federal, c/c 

art. 3º, §1º, I, da Lei Federal n. 8.666/93, quanto a permitir exigências 

de qualificação técnica e econômica nos Instrumentos Convocatórios de 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato. e a rede credenciada. 

(…) 

23. Por esse motivo, entendo possível mitigar os efeitos da 

impropriedade, sem necessidade de suspensão do prélio. Será 

determinado, portanto, à Pregoeira Municipal que avise aos licitantes 

e registre na Ata da Sessão inaugural que será dispensada para 

empresa ganhadora a exigência prevista no Anexo VII do Edital de 

Pregão Eletrônico n. 103/2017/CPL, vez que, a princípio, interfere na 
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relação comercial entre à empresa contratada e a rede credenciada.  

(g.n) (TCE – RO DECISÃO MONOCRÁTICA DOCUMENTO N. : 

12.027/2017 CATEGORIA : Denúncia e Representação 

SUBCATEGORIA : Representação ASSUNTO : Supostas 

irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico n. 103/2017 (processo 

administrativo n. 1257/2017/SEMA) JURISDICIONADO : Poder 

Executivo Municipal de Buritis - DOeTCE-RO – nº 1481 ano VII 26 de 

setembro de 2017 Pag 14 ) 

Atualmente as maiores referências neste tema são o Desembargador 

Jessé Torres Pereira Júnior e a jurist Marinês Rastelatto Dotti, citados em varios 

trabalhos e estudos, destacam as principais vantagens da institucionalização do 

gerenciamento de frota: 

“O modelo pretende garantir à Administração: (a) gerenciamento de 

sua logística por empresa especializada em gestão, a propiciar 

presumível ganho de eficiência; (b) padronização dos serviços 

prestados; (c) atendimento tempestivo das demandas, em especial 

quando dos deslocamentos de veículos entre pontos diversos; (d) pronta 

disponibilidade de veículos em condições de trafegabilidade; (e) 

redução, ou mesmo supressão, do uso constante de suprimentos de 

fundos para fazer frente a despesas com manutenção de veículos, em 

localidades não alcançadas pela única oficina prestadora dos serviços, 

nos moldes da antiga contratação.”(acessível em 

www.agu.gov.br/page/download/index/id/2048793). 

E em todo os estudos disponíveis a principal característica desses 

ajustes é que a relação contratual formada vincula apenas a Administração 

Pública à empresa responsável por gerenciar a frota de veículos, e não aos 

prestadores de serviços propriamente (oficinas, postos de combustíveis, etc.), que 

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/2048793


 

10 
 

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   EDITAIS@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 https://goo.gl/ScCrbz 

  

serão credenciados e selecionados pela empresa gerenciadora da frota para 

atuarem a cada demanda gerada pelo Poder Público. 

Desta forma, a relação jurídica entre a empresa gerenciadora e os 

contratados para a execução de serviços e fornecimento de bens (rede credenciada) 

rege-se pelas normas de direito privado, mormente aquelas do título referente aos 

contratos em geral, no Código Civil. 

Assim, o que deve ser da preocupação da Administração Pública é a 

extensão de sua rede credenciada, e não as tratativas comerciais pactuado entre 

as empresas de gerenciamento e seus estabelecimentos conveniados, até mesmo 

porque estes estabelecimentos podem prestar serviços para outros clientes, em 

casos em que se justifica a cobrança de taxas de Administração, condições de 

pagamentos e demais aspectos inerentes à prestação de serviços são 

autorregulados pelas caracteristicas de cada região. 

Por todo o exposto, é neste inelutável sentido de entendimento 

Doutrinário e Jurisprudencial que os itens apresentatos restringes a participação 

de licitantes ferindo o art. 3º da Lei 8.666/93 que em seu Art. 3o , § 1o  e inc. I diz 

-  É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo! 

E o entendimento do Corte de Contas Federal é basilar: 

Verificada a ilegalidade de atos administrativos, cabe determinar a 

adoção das providências necessárias ao exato cumprimento da lei, na forma do 

art. 45, caput, da Lei nº 8.443/1992. Acórdão 78/2010 Plenário (Sumário) 
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DO PEDIDO 

Destarte, requer a imediata suspensão do Pregão, e como direta 

obediência ao princípio da legalidade a retificação do edital convocatório. 

Requer-se: 

a)   a exclusão da proibição de TAXA NEGATIVA do item 5.1.5 do 

Termo de Referência, passando admitir que as licitantes pratiquem 

taxas iguais ou menores a zero; 

b) A exclusão no Anexo C, por extrapolar a relação do contrato 

administrativo e invadir a seara do contrato comercial inerente ao 

direito privado. 

Pede o deferimento. 

Santana do Parbaíba,  10 de janeiro de 2017 

 

 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 
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