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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA DE JACIARA  / MT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUGNAÇÃO – com fulcro no artigo 164 da Lei Federal n.º 14.133/21. 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 

 

 
 
 

 

 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., 

inscrita no CNPJ n.º 05.340.639/0001-30, com sede na Rua Calçada Canopo, 11 - 2º Andar 

- Sala 03 - Centro de Apoio II - Alphaville - Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06541-078, e-

mail: licitacao@primebeneficios.com.br, tiago.magoga@primebeneficios.com.br,  por 

intermédio de seu procurador subscrito in fine, vem, respeitosamente, nos termos do art. 

164 da Lei Federal n.º 14.133/21, IMPUGNAR O EDITAL, consoante motivos a seguir 

determinados: 
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I - DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO  

 

Considerando que a IMPUGNANTE é uma empresa que exerce a 

atividade compatível com o objeto da licitação e, portanto, pretensa licitante, o prazo 

para impugnação é de até o 3º dia útil que antecede a abertura das propostas, conforme 

art. 164 da Lei Federal n.º 14.133/21: 

 

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os 
seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de 
abertura do certame. 

  
A contagem dos prazos nos processos licitatórios e nos contratos 

administrativos está disciplinada no artigo 183 da Lei Federal n.º 14.133/21, da seguinte 

forma: 

 

Art. 183. Os prazos previstos nesta Lei serão contados com exclusão do 
dia do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes 
disposições: 

 

Segundo, a contagem deve ser iniciada de trás para frente, excluindo o 

dia da abertura, conforme quadro ilustrativo abaixo: 

 

Sexta 
Final de 

Semana 
Segunda Terça Quarta Quinta 

24/09/21 
25 e 

26/09/21 

27/09/21 
28/09/21 29/09/21 

30/09/21 

 

 

3º dia útil 

Término da contagem. 

Inclui-se este dia. 

2º dia útil 1º dia útil 

Abertura das propostas 

Início da contagem 

Exclui-se este dia 

 

Sendo assim, é de se assinalar que a presente insurreição encontra- se 

TEMPESTIVA, uma vez que protocolada com 03 (três) dias úteis anteriores a data da 

abertura da licitação. 

 

II – DO PRAZO PARA RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO 
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Como regra, a impugnação ao edital não tem efeito suspensivo em 

relação à realização do certame. Mas, é obrigação do Pregoeiro respondê-la no prazo 

máximo de 01 dia útil antes da data da abertura do certame:  

 
Art. 164 (…) 
Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento 
será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, 
limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
 

Dessa forma, o pregoeiro deverá apresentar resposta dentro do prazo 

legal, sob pena de invalidação do certame, pois, diante do silêncio restará inviável a 

formulação adequada e satisfatória das propostas.  

 

III - DOS FATOS E DAS RAZÕES 

 

Está prevista para o dia 30/09/2021 as 13:30 horas, a abertura do Pregão 

Presencial n.º 50/2021, para o seguinte objeto: 

 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO VEICULAR E 
RASTREAMENTO VEICULAR COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO 
DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA – MT”, 
 
Em detida análise ao edital contatou-se irregularidades insanáveis, as 

quais maculam de forma cabal os Princípios norteadores da licitação, fazendo com que 

recaia sobre o processo uma nulidade absoluta, pois restringem a participação de 

potenciais licitantes, frustrando os princípios da isonomia e seleção da proposta mais 

vantajosa. 

 

Na verdade, estas ilegalidades são cópias do edital da Prefeitura de 

Confresa/MT, onde o TCE/MT tem, constantemente, suspendido liminarmente abertura 

deste certame, após reiteradas Representações da empresa PRIME. 

 

Sendo assim, apresenta-se a impugnação quanto as ilegalidades a seguir 

expostas apenas para esgotar a via administrativa.  
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PONTO 01 – DO DIRECIONAMENTO DO OBJETO  

 

De forma desarrazoada e sem a devida compatibilização entre os itens 

licitados a Prefeitura de Confresa/MT estabelece que o sistema de AUTO-GESTÃO 

INTEGRADA de Frotas tenha, dentre outras funcionalidades, os módulos de: 

 

(i) RASTREAMENTO  

(ii) GERECNIAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 

(iii) GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA, 

(iv) GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL  

(v) GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ORÇAMENTAÇÃO 

DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, ÓLEOS E FILTROS E 

ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL. 

 

O Direcionamento do objeto fica evidente ao passear pelo edital e 

encontrar requisitos como estes: 

 

1.3. DO GERENCIAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
1.3.1. O gerenciamento será via intermediação em rede de fornecedores 
credenciado, abrangendo veículos novos e usados, maquinários em geral, e 
equipamentos que possam ser utilizados por meio de locação.  
 
 
1.4. DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTROLE DA 
FROTA  
1.4.1. O sistema deverá ser composto por módulos reunidos e integrados 
uns aos outros para não perder informações inerente a frota que deverá ser em 
uma única plataforma ambiente web com único acesso possibilitando ao agente 
público maior agilidade nas informações com resultadosprecisos e redução de 
tempo.  
1.4.2. Para o gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva o 
módulo deverá conter, cadastramento de veículos, condutor, empenho e peças. 
Consulta a condutor, veículos, empenhos e peças. Gerar orçamentos, controle 
de entrada de mercadorias, relatórios de fechamento e ordem de serviço 
executada.  
1.4.3. O modulo deverá oferecer tratamento de informações da frota para envio 
ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso com formato de tabela XML, 
no qual permitirá a atualização de veículo, gera carga inicial total no formato 
XML, carga inicial mensal no formato XML em conformidade com exigência do 
órgão fiscalizador TCE/MT.  
 

mailto:licitacao@primebeneficios.com.br


 

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 licitacao@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.  

5
 

1.5. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RASTREIO DA FROTA 
POR GRPS/SATELITAL INTEGRADO A SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO ELETRONICO E DIARIO DE BORDO.  
1.5.1. Serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via 
satélite, por GPRS/SATELITAL, em tempo real e ininterrupto, para 
controle dos veículos da frota municipal, incluindo sistema de 
gerenciamento de veículos e condutores com acesso à web para gestão da 
frota, acesso via mobile (por aplicativos ou web em smartphone ou tablet), 
fornecimento de equipamentos a título de cessão (com valor incluso no 
pagamento mensal do preço contratado), componentes e licença de uso de 
software, e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação, 
suporte técnico egarantia de funcionamento com certidão do produto junto a 
Anatel, permitindo a visualizaçãoindividual, parcial e global de todos os 
veículos e maquinários no mapa.  

 

 
Pela interpretação obtida na leitura do edital, percebe-se que a Prefeitura 

de Jaciara/MT (plagiando a Prefeitura de Confresa/MT, cujo edital direciona para 

empresas do Grupo SAGA) almeja um único sistema, com diversos módulos, onde cada 

módulo atenda um item licitado. 

 

Por exemplo: O sistema único a ser contratado deve possuir um módulo 

para: 

a) Gerenciamento dos Abastecimentos – integrado ao módulo do 

rastreamento, da manutenção e da locação de veículos; 

 

b) Gerenciamento das manutenções -  integrado ao módulo do 

rastreamento, do abastecimento e da locação de veículos; 

 
c) Rastreamento e monitoramento GPS - integrado ao módulo do 

rastreamento, do abastecimento e da locação de veículos; 

 
d) Rastreamento e monitoramento via Satélite - integrado ao módulo 

do rastreamento, do abastecimento e da locação de veículos; 

 
e) Locação de Veículo - integrado ao módulo do rastreamento, do 

abastecimento e da manutenção; 

 
Muito embora a licitação tenha sido dividida por Item o critério de 

julgamento adotado é o de MENOR PREÇO GLOBAL, até porque se exige sistema 

integrado, fatos incontestáveis de que o contrato se dará somente com uma empresa. 
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No entanto, é importante consignar que o mercado não atua desta 

maneira, através de módulos integrados, pois, os objetos são incompatíveis entre si, ou 

seja, as licitantes que prestam os serviços de gerenciamento de abastecimento não prestam 

gerenciamento de manutenção, que por sua vez não prestam serviços de Rastreamento e 

vice-versa. 

 

Deste modo, é impossível que seja contratado sistema único que tenha 

todos os módulos integrados (abastecimento com rastreamento, por exemplo), exceto, 

claro, quando existe única empresa que coincidentemente presta serviços de todos os itens 

licitados. 

 

Neste caso, estar-se-á diante de flagrante direcionamento da licitação a 

determinadas empresas que compartilham o mesmo sistema, ou seja, inicialmente para a 

empresa SAGA, que foi contratada através de inexigibilidade em diversas Prefeituras do 

estado de Mato Grosso, porém, descoberta pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso, conforme será demonstrado abaixo, mas, agora, para as empresas CENTRO 

AMÉRICA FROTAS e POSTO LEBLON (quem sabe futuramente para a PANTANAL 

FROTAS). 
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https://www.sistemagtf.com.br/GTF2/?cat  

 

 

https://sistemagtf.com.br/gtf2/  

 

Colocando um site ao lado do outro e fazendo alternância, é visível que 

só muda o plano de fundo, permanecendo imutáveis os campos circulado em vermelho. 

 

Além disso, o site GTF fez uma mudança recentemente (menos de 30 

dias, pois, quando da Representação anterior foi capturado a imagem do site, conforme 

abaixo, onde constavam as 04 empresas que possuem o sistema: 
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Ao pesquisar “GTF” no GOOGLE, obtém-se o seguinte resultado: 

 

 

 

Quanto ao edital, percebe-se uma semelhança enorme deste edital com 

os editais das seguintes Prefeituras do estado de Mato Grosso: 

 

i. Prefeitura de Confresa/MT, onde foi determinada a suspensão 

pelo TCE/MT nos seguintes processos: 525367/2021 

(Julgamento Singular n.º 479/AJ/2021) e 55.371-9/2021 

(Julgamentos Singulares n.º 1003/AJ/2021 e n.º 1168/AJ/2021), 

 

ii. Planalto da Serra/MT, onde foi determinada a suspensão da 

abertura pelo TCE/MT, tendo em vista as mesmas ilegalidades 

aqui combatidas - PROCESSO Nº 1.587-3/2021; 
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iii. Prefeitura de Ribeirão Cascalheira/MT, onde foi negada a 

limiar por entender, o Conselheiro, que a empresa PRIME não 

provou o direcionamento, uma vez que a empresa vencedora 

(CENTRO AMÉRICA FROTAS) é diversa da apontada na 

Representação (SAGA) – Processo TC n.º 22.836-2/2021; 

 
iv. Prefeitura de Primavera do Leste/MT, onde, na data de 

17/06/2021, foi publicado o Julgamento Singular n.º 

564/JCN/2021 – Processo n.º 53.660-1/2021 concedendo a 

Cautelar de suspensão do certame, por fortes inicios de não 

parcelamento do objeto. 

 
v. Prefeitura de São Félix do Araguaia, - Processo n.º 51.990-

1/2021, onde foi indeferida por PERDA DO OBJETO (suspensão 

do certame pela Representada.) 

 

Curiosamente, estes editais sinóticos só ocorrem no estado de Mato 

Grosso, onde atuam as referidas empresas. 
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Voltando ao foco do edital, consta na justificativa contida no Termo de 

Referência o seguinte: 

 
JUSTIFICATIVA:  
 
2.1. Justifica-se está contratação com a finalidade de definir o conjunto de 
elementos técnicos e operacionais que deverão nortear a execução dos 
procedimentos administrativos, para a contratação de pessoa jurídica na 
prestação de serviços de fornecimento de sistema único integrado de captura 
eletrônica de dados para o gerenciamento, controle e gestão da frota 
municipal, fornecimento de peças, e combustíveis.  
 
Trata-se da contratação de um serviço visando o aumento da eficiência no 
tocante à manutenção dosveículos utilizados no cumprimento das atividades 
realizadas pelo Município, de maneira a obter um controle padronizado sobre as 
despesas realizadas relativas à frota municipal. A Administração Pública 
baseia-se em modernos princípios de administração, pautando a aplicação 
deseus recursos na busca de obter o melhor resultado com o menor dispêndio.  
 
A contratação de empresa para o gerenciamento da frota, fornecimento de peças 
e combustíveis e serviços por meio de SISTEMA VIA WEB, reduzirá os custos 
e proporcionará um melhor controle orçamentário e financeiro, como a 
otimização e rendimento do veículo, prolongando sua vida útil, a revisão 
efetuada segundo padrões preestabelecidos pela CONTRATANTE e minimizar 
imobilizações não programadas.  
 
A Contratação de empresa de gerenciamento de frota com o fornecimento de 
peças e combustíveis, além de serviços para toda a Frota do Município visa 
atender todos os veículos, máquinas e equipamentos, através de suas redes 
credenciadas.  
 
A realização de um único certame para contratação de controle e gestão dos 
serviços de manutenção automotiva em geral, fornecimento de peças e 
combustíveis, visa a obediência ao Princípio da Economicidade e melhorar 
significativamente a eficiência dos controles e da gestão, de modo que a 
Administração poderá direcionar sua força de trabalho em outras tarefas 
institucionais também importantes.  
 
O presente Termo de Referência obriga que a contratada deva credenciar outros 
fornecedores no caso daqueles credenciados não atenderem as exigências da 
Administração, dispostas no Termo de Referência, buscando ainda promover a 
redução de custos, em face da possibilidade de haver mais de um estabelecimento 
credenciado para as mesmas atividades, o que permite uma relação de 
competição entre eles, provocando vantagens econômicas e financeiras aos cofres 
públicos.  
 
Além das vantagens já descritas acima, a contratação do serviço de 
gerenciamento com fornecimento de materiais trará como vantagem a 
flexibilização no sistema de manutenções adequadas a serem realizadas nos 
veículos; a obtenção de informações de toda frota em tempo real para tomada de 
decisões e relatórios gerenciais; agilidade nos procedimentos de manutenções, 
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com prazo para execução dos serviços; redução de despesas operacionais e 
administrativas do CONTRATANTE; gerenciamento de todas as manutenções 
veiculares e equipamentos através de processo único; centralização de toda a 
atividade relativa à frota do CONTRATANTE, buscando melhor qualidade nos 
serviços realizados; transparência na gestão e negociação com a rede credenciada 
pela CONTRATADA, com informações disponibilizadas no site.  
 
Considerando que a contratação de empresa para a prestação de serviço de 
rastreamento, monitoramento e telemetria veicular via internet, irá contribuir 
de forma significativa para a gestão da frota de veículos (alocada e própria), 
suprindo a necessidade de um controle mais efetivo das rotas realizadas, bem 
como otimizará trajetos e proporcionará transparência e rastreabilidade dos 
serviços executados no município. Da mesma forma, enfatizamos que a 
contratação de tal se destina também à prevenção de roubos, furtos, sinistros e 
outros eventos que possam vir a causar perdas ou danos ao erário.  
 
O sistema de cadastro e identificação automática de condutores integrada ao 
sistema de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular, irá contribuir 
para o controle no perfil de condução dos veículos (aceleração, frenagem, parada 
com carro ligado, excesso de velocidade, quilometragem rodada, consumo de 
combustível).  
 
Conforme elucida o Tribunal de Contas da União, acórdão 2.371/2009 - 
Plenário, “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.”  
 
A presente contratação do sistema de gestão, visa atender determinada utilidade 
de interesse para a Administração Pública, que o art. 6º, II, da Lei nº 8.666/93 
define expressamente como serviço.  
 
Por fim, de acordo com o Estudo Técnico Preliminar constante do processo 
interno da elabora da presente contratação, restou comprovado que a 
contratação de gestão integrada de frotas é a forma mais vantajosa 
tecnicamente para a gestão pública municipal, bem como economicamente 
mais vantajosa pois reduzira custos operacionais, e gerara benefícios economicos 
intrinsicos e indiretos, uma vez que reduzira não tanto no preço das compras, 
mas em muito o quantitaivo de consumo de combustível como o quanitativo de 
aquisição de peças e de contratação de serviços, em razão do maior controle da 
utilização dos veículos como também na possibilidade da diminuição das 
manutenções emeregenciais e corretivas graças as manutenções preventivas 
automatisadas pelos sistema integrado.  
 
A separação dos módulos acarretaria prrejuizo para o conjunto do 
objeto, bem como aumento dos custos de mobilização e operacionais, bem como 
da dificuldade do gerenciamento dos serviços prestados por mais de uma 
contratada.  
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Dessa forma a gestão municipal, preza pelo princípio da legalidade, da eficiência 
e da economicidade, indo ao encontro da sumula 247 do TCU, do acordão 
297/2016 do TCE-MT, e do artigo 23 §1 da lei 8.666/93. 
 

Muito embora o edital tenta justificar, inclusive tecnicamente, O 

TCE/MT já possui diversos acórdãos sobre este objeto licitado desde de 2018, cuja 

decisão abaixo transcrito: 

 

“Licitação.  Parcelamento do objeto.  Serviços de gerenciamento de 
combustível por cartão magnético, fornecimento de combustível e 
rastreamento veicular. 
1) Fere o princípio da competitividade a junção, em um mesmo lote da 
licitação, dos serviços de gerenciamento de combustível por cartão 
magnético, fornecimento de combustível e de rastreamento veicular, uma 
vez que se tratam de serviços de natureza divisível, podendo ser 
prestados de forma independente por empresas distintas. 2) É possível a 
contratação do serviço de gerenciamento de combustível por cartão magnético 
integrado ao fornecimento de combustível por rede de postos credenciados pela 
contratada, em único lote da licitação, desde que a escolha por esta opção seja 
devidamente motivada pela Administração, conforme se depreende da Resolução 
de Consulta 16/2012 do TCE-MT.  (TCE/MT, RNE n° 236390/2017, Relator 
Isaías Lopes da Cunha, Acórdão n° 55/2018, julgado em 22/08/2018)”. 
 

Inclusive, a Representação foi julgada procedente, proferindo o seguinte 

Acórdão: 

ACÓRDÃO Nº 55/2018 – SC 
 
Resumo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA. 
REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA ACERCA DE 
IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 
1.327/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017. 
JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÕES À ATUAL 
GESTÃO. 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 23.639-0/2017. 
 
ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do 
artigo 1º, XV, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso), c/c o artigo 30-E, IX, da Resolução nº 
14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), 
por unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo, em parte, com 
o Parecer nº 5.799/2017 do Ministério Público de Contas em, preliminarmente, 
conhecer e, no mérito, julgar PROCEDENTE a Representação de Natureza 
Externa acerca irregularidades no Procedimento Licitatório nº 
1.327/2017, modalidade Pregão Presencial nº 068/2017, que tem como 
objeto “eventual e futura contratação de empresa para prestar serviço de 
gerenciamento de combustível automotivo por meio de cartão magnético e 
rastreamento veicular da frota pertencente ao município de Confresa/MT”, 
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formulada pela empresa Link Card Administradora de Benefícios Eirelli - EPP, 
por intermédio do Sr. Marcelo de Oliveira Lima - proprietário, neste ato 
representada pelo procurador Fernando Andrigo Dias Ferri – OAB/SP nº 
241.421, em desfavor da Prefeitura Municipal de Confresa, gestão do Sr. Rônio 
Condão Barros Milhomem, em razão da constatação de irregularidades no 
mencionado pregão, conforme fundamentos constantes no voto do Relator; 
determinando à atual gestão que: a) observe atentamente o artigo 23, § 1º, 
da Lei nº 8.666/1993 e, como regra, efetue o parcelamento dos objetos 
divisíveis em lotes; e, b) abstenha-se de prorrogar a Ata de Registro de Preços 
nº 41/2017. 
 

 

Não obstante, recentemente, precisamente no dia 23/08/2021, o 

TCE/MT proferiu o seguinte Julgamento Singular n.º 1003/AJ/2021: 

 

20.Da mesma forma, a equipe de auditoria não se localizou nenhuma 
contratação por outros órgãos públicos, em nível nacional, em que as 
três soluções fossem adquiridas de forma integrada, como ora se 
pretende, o que a meu ver, ainda em exame preliminar, demonstra a 
inconsistência do modelo adotado pelos representados. 
 
21.Sobre o possível direcionamento da licitação, a Secex apontou que as 
licitações realizadas no modelo defendido pelos representados, no 
âmbito estadual, apresentam sempre o mesmo resultado, qual seja: 
apenas uma participante, sendo a empresa SAGA ou a empresa Centro 
América Frotas, registrando que ambas as licitantes pertencem ao 
mesmo grupo econômico. 
 
22.No caso dos autos, a situação não é diferente, pois é possível observar que a 
sessão pública para disputa de lances, mais uma vez, contou com a participação 
de apenas uma licitante, igualmente ao Pregão Eletrônico 18/2021, cuja 
empresa participante também foi a Centro América Frotas Ltda., sendo que 
naquela oportunidade, foi proposta a Representação de Natureza Externa pela 
ora também representante, ensejando a concessão da medida acautelatória para 
suspensão do certame por este relator, conforme já mencionado. 
 
 

Apesar de tentar justificar o injustificável, no intuito de favorecer as 

empresas SAGA / CENTRO AMÉRICA FROTAS / POSTO LEBLON, não consta nos 

autos qualquer prova da existência de mais de uma empresa, além deste grupo, que 

atenderia o complexo objeto licitado. 

 

É uma manobra ilegal, já que, de fato, para todos os itens citados 

existem diversas empresa no mercado, porém, individualmente, conforme bem sabe a 

Prefeitura de Jaciara/MT. 
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No entanto, para “sistema” integrado de todos estes itens MAIS os 

módulos de Rastreamento, Diário de Bordo só existe as empresas SAGA / CENTRO 

AMÉRICA FROTAS / POSTO LEBLON, que atuam de forma estranha junto as 

Prefeituras do Estrado de Mato Grosso, conforme se infere da Representação Interna do 

TCE/MT, abaixo transcrita. 

 

Apesar da justificativa pífia, não haverá competitividade no certame, 

que além de frustrar o caráter competitivo, não selecionará a proposta mais vantajosa, já 

que, inclusive, a pesquisa de mercado, com todo respeito, tem indícios de 

superfaturamento. 

 

O TCE/MT, através de Representação Interna contra a Prefeitura de 

Campos de Júlio, entendeu que contratar um sistema único para todos os itens é ilegal, 

conforme Decisão n.º 469/JBC/2019, nos autos do Processo n.º 11.139-2/2019 

(homologada pelo Acórdão 753/2019-TP), do qual se extrai os seguintes trechos (decisão 

na integra em anexo): 

 

DECISÃO N.º 469/JBC/2019 
 

 

PROCESSO N.º:                        11.139-2/2019 
ÓRGÃOS:                         PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI 
                       PREFEITURA DE CAMPOS DE JÚLIO 
                       PREFEITURA DE DOM AQUINO 
                       PREFEITURA DE JAURU 
                       PREFEITURA DE JURUENA 
                       PREFEITURA DE NOVO SÃO JOAQUIM 

                       PREFEITURA DE PORTO ESTRELA 
                       PREFEITURA DE SANTA RITA DO TRIVELATO 
                       PREFEITURA DE VILA RICA 
ASSUNTO:                        REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA 
1. O processo trata de proposta de representação de natureza interna formulada pela Secretaria 
de Controle Externo de Contratações Públicas deste Tribunal de Contas (Secex), referente a 
contratos firmados por diversas prefeituras de Mato Grosso com a empresa Saga Comércio 
Serviço Tecnologia e Informática Ltda (CNPJ 05.870.713/0001-20), a partir de inexigibilidade de 
licitações, para o gerenciamento de frotas de veículos, por meio de sistemas com módulos para 
controle de consumo de combustível, monitoramento e localização via satélite, bem como 
serviços de fiscalização e intermediação na manutenção de veículos e aquisição de peças.  
 

2. A equipe técnica apresentou o seguinte quadro que detalha as prefeituras que firmaram 
contrato com a empresa SAGA Comércio Serviço Tecnologia e Informática Ltda., no exercício 
de 2019, com os respectivos valores estimados para a contratação: 

Órgão contratante Inexigibilidade n. º Valor Estimado Documento Digital nº 
67097/2019 

Prefeitura de Alto 
Taquari 

04/2019 R$ 1.720.114,85 Fls. 2 a 25 
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Prefeitura de Campos de 
Júlio 

01/2019 R$ 2.891.546,00 Fls. 26 a 106 

Prefeitura de Dom 
Aquino 

01/2019 R$ 1.909.915,54 Fls. 107 a 140 

Prefeitura de Jauru 09/2018 R$ 4.564.500,02 Fls. 141 a 173 

Prefeitura de Juruena 01/2019 R$ 2.972.262,60 Fls. 174 a 246 

Prefeitura de Novo São 
Joaquim 

01/2019 R$ 4.833.027,00 Fls. 247 a 274 

Prefeitura de Porto 
Estrela 

01/2019 R$ 1.613.430,00 Fls. 275 a 304 

Prefeitura de Santa Rita 
do Trivelato 

02/2019 R$ 3.237.174,00 Fls. 305 a 315 

Prefeitura de Vila Rica 01/2019 R$ 6.241.607,97 Fls. 316 a 334 

TOTAL DOS VALORES DOS CONTRATOS A 
SEREM ANALISADOS 

R$ 
29.983.577,98 

 

 

3. A equipe de auditoria mencionou que os contratos firmados por inexigibilidade possuem como 
objeto a prestação dos seguintes serviços: 
 

a) Fornecimento de sistema de gerenciamento de combustível por meio de cartão magnético; 
b) Fornecimento de sistema de rastreamento veicular por meio de satélite; 
c) Serviço de intermediação de aquisição de combustível para a frota municipal em rede 
credenciada com pagamento, ao contratado, de um percentual do valor pago aos efetivos 
fornecedores, a título de taxa administração; 
d) Serviço de intermediação para a manutenção preventiva e corretiva da frota municipal 
com fornecimento de peças e assessórios em rede credenciada com pagamento, ao 
contratado, de um percentual do valor pago aos efetivos fornecedores, a título de taxa 
administração; 
e) Serviço de intermediação para a manutenção preventiva e corretiva da frota municipal 
com fornecimento de serviços em rede credenciada com pagamento, ao contratado, de um 
percentual do valor pago aos efetivos fornecedores, a título de taxa administração. 
 

4. Informou que os dois primeiros itens são serviços que a empresa contratada poderá fornecer 
diretamente à Administração Pública, independentemente de contratação de terceiros. Os 
demais itens são serviços de responsabilidade da Administração Pública, mas a jurisprudência 
admite seu gerenciamento por meio terceiros, o que se convencionou chamar de 
“quarteirização”. Todavia argumentou que os motivos para terceirizar esses serviços deveriam 
estar devidamente justificados no processo. 
 

5. A Secex mencionou que pela intermediação na aquisição de combustíveis, serviços 
mecânicos e compra de peças, o intermediário receberá da administração um percentual sobre 
os valores pagos aos fornecedores.  
 

6. De outro norte, a equipe de auditoria sustentou que os contratos com a empresa SAGA 
Comércio Serviço Tecnologia e Informática Ltda foram firmados através do instituto da 
inexigibilidade de licitação presente no artigo 25, inciso I, da Lei n.º 8666/1993.  
 

7. Entretanto, para a equipe técnica, o objeto dos contratos realizados é passível de 
licitação, bem como de divisão, de modo que poderiam ser prestados por empresas 
diferentes, com ofertas de preços diferenciados por meio de licitações.  
 

8. A equipe de auditoria mencionou que diversos órgãos da administração contrataram, via 
licitação, outras empresas para fornecimento de serviços similares, o que demonstra a 
viabilidade de realização de licitação. 
 

9. Em decorrência do constatado, a equipe técnica apontou 4 (quatro) irregularidades: 
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1) GB02 LICITAÇÃO GRAVE_2 Realização de despesas com justificativas de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993). 
 

2) GB04 LICITAÇÃO GRAVE_04. Ausência de justificativa da inviabilidade técnica e/ou 
econômica para o não parcelamento de objeto divisível (art. 15, IV e 23, §1º, da Lei 
nº        8.666/1993). 
 
[…] 
 

10. Por conseguinte, a Secex afirmou que estão presentes os requisitos básicos para concessão 
de medida cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, e opinou¹ pela sua 
concessão, visando as seguintes medidas: 
 

a) Determinar que nenhum dos contratos sejam prorrogados, caso estejam com seu prazo de 
validade por vencer nos próximos meses; 
 

b) Determinar às Prefeituras que tomem providências, de forma imediata, no sentido de 
realização de processo licitatório para contratação dos objetos, de modo que o processo 
esteja concluído em no máximo 90 dias. Para tal contratação deverá observar a questão da 
viabilidade do parcelamento do objeto, do estudo de viabilidade para o modelo de 
contratação por quarteirização, bem como a adoção das boas práticas a serem determinadas 
nos termos de referência a serem elaborados, conforme detalhado no item 3.3 do relatório 
técnico; 
 

c) Determinar que os valores praticados nas contratações sejam ajustados aos valores 
de mercado nos seguintes termos: 
 
c.1) taxa de gerenciamento por intermediação igual a 0%; 
 
c.2) não seja cobrado nenhum valor pelo fornecimento do cartão de controle de combustível; 
 
c.3) o valor pago pelo serviço de rastreamento veicular seja adequado a média dos 
valores pesquisados pela equipe técnica, ou seja R$ 33,20 ao mês para cada veículo. 
 

[…] 

 

44. Quanto ao Apontamento nº 2 (GB 04. Licitação Grave 04. Ausência de justificativa da 
inviabilidade técnica e/ou econômica para o não-parcelamento de objeto divisível), a 
Secex enfatizou que os responsáveis contrataram uma única empresa para o fornecimento 
de objetos passíveis de divisão em parcelas, sem justificativa da inviabilidade técnica ou 
econômica para que houvesse o parcelamento. 
 
45. Em relação a este apontamento, verifica-se que os artigos 15 e 23 da Lei de Licitações 
estabelecem que os serviços e compras a serem efetuados pela Administração Pública devem 
ser subdivididos em parcelas, de modo a aproveitar as peculiaridades do mercado e a ampliação 
da competitividade, nos seguintes termos: 
 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

[...] 
IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades 
do mercado, visando economicidade; 
[...] 
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão 
determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado         da 
contratação: 
[...] 
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas 
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo - se à 
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. 
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[...] 
 
46. Todavia, as gestões municipais em questão, não observaram a regra de parcelamento 
do objeto nas contratações realizadas, visto que contrataram apenas uma empresa para 
a realização dos serviços, sem sequer apresentar alguma justificativa para tanto.  
 

47. Torna-se importante mencionar nesse contexto o Acórdão nº 1040/2012 da Segunda 
Câmara do Tribunal de Contas da União, que afirma a necessidade de lotes distintos na 
licitação para contratação de empresas de gerenciamento de frotas, fornecimento de peças, 
acessórios e combustíveis, nos seguintes dizeres: 
 

1.6. Recomendar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, para que nas 
próximas licitações: 
1.6.1. não inclua no mesmo lote de uma licitação em que haja disputa apenas pelo item 
referente a prestação de serviços de gerenciamento de frota, o fornecimento de peças, 
acessórios e combustíveis, em função da impossibilidade de aferição do menor preço e 
da exclusividade do comércio de combustíveis conferida pelo art 3º da Resolução ANP nº 
8, de 6/3/2007; (grifado)6. 
 

48. A contratação de uma única empresa para a realização dos serviços e aquisições distintos 
apresenta plausíveis indícios de não observação do princípio da economicidade e a restrição 
da competitividade nos certames licitatórios.  

 

(grifo nosso) 

 

Veja que a equipe técnica do TCE/MT constatou preço médio de R$ 

33,20 ao mês por veículo, porquanto a estimativa para estes itens são de R$ 35,00 (GPRS) 

e R$ 115,00 (SATÉLITE), possível corrigido conforme por orientação da Prefeitura de 

Confresa/MT. 

 

Mesmo assim, é diferença gritante que, uma vez comprovado o 

superfaturamento, poderão trazer prejuízos aos cofres públicos. 

 

Da forma como consta no edital, ou seja, exigência de integração entre 

o sistema de abastecimento, de manutenção com o sistema de rastreamento, frustra o 

caráter competitivo do certame ao passo que a licitante fornecedora de sistema para 

gerenciamento da manutenção e do abastecimento não conseguirá integrar o sistema de 

rastreamento. 

 

A lei de licitações é clara ao vedar que os agentes públicos incluam nos 

editais cláusulas que restrinjam o caráter competitivo: 

 
Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 
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a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
§ 1º  É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para 
o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo 
e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;  
O art. 15 da lei n.º 8.666/93, estabelece que: 

 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade 
de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas; 
II - ser processadas através de sistema de registro de preços;  
III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor 
privado; 
IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para 
aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade; 
V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da 
Administração Pública.  
 

Muito embora tentou-se justificar a necessidade de sistema único com 

todos os módulos, tal justificativa é irrelevante e tecnicamente frágil. Aliás, de todo o 

território nacional, incluindo STJ, STJ, CORREIOS (onde a frota é gigante), Governos 

estaduais, Policias Militar e Civil, apenas as Prefeitura do Estado do Mato Grosso alegam, 

tecnicamente, que: 

 

A separação dos módulos acarretaria prrejuizo para o conjunto do 
objeto, bem como aumento dos custos de mobilização e operacionais, bem 
como da dificuldade do gerenciamento dos serviços prestados por mais 
de uma contratada.  
 

Sendo assim resta claro que a licitação deverá ser dividida (parcelada) e 

não direcionada para a empresa SAGA / CENTRO AMÉRICA / POSTO LEBLON, 

através de especificações técnicas do sistema. 

 

Para comprovar ser empresas do mesmo Grupo ou parceira em conluio, 

a Prefeitura de Alto Taquari, aquela que constou na Representação Interno do TCE/MT, 
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onde contratou de forma irregular, através de inexigibilidade de licitação, a empresa 

SAGA, recentemente aderiu a Ata de Registro de Preços da Prefeitura de CONFRESA, 

onde quem participou e venceu foi a empresa CENTRO AMÉRICA. No entanto, por que 

consta no preâmbulo do contrato a empresa SAGA ??? 

 

 

 

Para que haja o completo atendimento a determinação do TRIBUNAL 

DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, imprescindível a divisão do objeto em 

LOTES, sendo (i) gerenciamento dos abastecimentos, (ii) gerenciamento das 

manutenções, (iii) Gerenciamento das locações de veículos equipamentos, e (iv) sistema 

de rastreamento, cujo critério de julgamento deve ser por LOTE e não Global. 

 

PONTO 02 – DA EXIGÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL DE PAGAMENTO  

 

Consta no edital outra exigência desnecessária que, além de também 

caracterizar direcionamento do objeto, resultará em elevado custo (embutido) no contrato. 

 

Trata-se de cláusula que exige cartão magnético e máquina POS física e 

virtual em rede credenciada para o serviço de manutenção: 
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6.2.3 POS virtual, O sistema deve possuir, preferencialmente, um aplicativo 
para abastecimento do tipo POS virtual com a validação de abastecimentos e 
compras de produtos de manutenção como opção alternativa ao fornecedor por 
motivos de indisponibilidade da POS ou outros motivos como funcionalidade 
impossíveis de praticadas na POS convencional. Deve conter todas as 
funcionalidades da POS convencional e dentre as funcionalidades deve conter:  
 
 
Trata-se de cláusulas não usuais para o gerenciamento dos 

abastecimentos e das manutenções de veículos, fato que reforça o direcionamento do 

objeto para a empresa SAGA e CENTRO AMÉRICA FROTAS (empresa do grupo). 

 

Estas exigências, no entanto, podem ser interpretadas de duas formas: 

Primeira: Desconhecimento do objeto licitado, aliado a transição de governo, pretendendo 

“melhorar” os serviços para a municipalidade. Segunda: Direcionamento do objeto 

licitado para empresa SAGA ou CENTRO AMÉRICA FROTAS (empresa do grupo) que 

tenha sistema de gerenciamento de acordo com essa exigência desnecessária do edital. 

 

Sendo assim, devem ser excluídas todas as cláusulas que exigem POS 

Virtual, tendo em vista ser excessiva, desnecessária, restritiva e direcionada para as 

empresas SAGA e CENTRO AMÉRICA FROTAS. 

 

PONTO 03 – DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS À COMPETITIVIDADE VOUCHER 
VIRTUAL 

 

Outras exigências que frustram a competitividade no certame é a 

exigência de “voucher virtual” e “aplicativo de distribuição”, que são prestados por única 

empresa. 

6.2.4 Voucher - O sistema possibilitara o abastecimento através de voucher 
virtual de uso único para abastecimentos eventuais de veículos novos ainda sem 
cartão ou veículos alugados pela prefeitura.  

 Na hipótese do sistema da empresa licitante não possuir o aplicativo de 
POS virtual, deve disponibilizar outra alternativa viável para 
atendimento do abastecimento e manutenção.  

 
A questão do voucher virtual é a mesma funcionalidade adotada por 

todas as empresas do ramo de gerenciamento, que utilizam o canal 0800 para realizar 

transações contingenciais, como demonstra ser o caso de apenas veículos novos sem 

cartão, já que, veículos locados também devem possuir cartão para controle do consumo 

de combustíveis. 
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Ainda, o próprio edital informa a necessidade de voucher virtual para o 

caso de abastecimento “eventual”, hipótese que sequer pode ocorrer. 

  

O fato de ser um veículo locado não afasta a obrigação de gerenciamento 

do consumo de combustíveis, devendo ser confeccionado um cartão para este veículo 

também. 

 

Para os abastecimentos internos também é desnecessário, desarrazoado 

e ilegal exigir um Aplicativo mobile, quando pode ser instalado uma máquina POS no 

local onde se localiza o equipamento para utilização do cartão magnético. 

 

Diante disso, não resta dúvida que deve ser reavaliada a exigência 

contida no edital e anexos que exige “voucher virtual”, já para isso pode ser operado via 

call centre (0800), bem como “aplicativo mobile” para transações internas, tendo em vista 

que uma POS instalada no local efetua o controle dos abastecimentos internos, por não 

guardar relação com o princípio da economicidade, da razoabilidade e da isonomia, 

conforme previsto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93: 

 
Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações 
e contratos, ressalvados os casos previstos em lei: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações 
que: 
a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do 
processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades 
cooperativas; 
b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 
do domicílio dos licitantes; 
c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do 
contrato; 
 
 

Portanto, estas exigências também sinalizam para o direcionamento 

indevido à empresa SAGA ou CENTRO AMÉRICA FROTAS (empresa do grupo). 

 
 
 

PONTO 04 – DO OBJETO LICITADO QUE IMPEDE ECONOMIA 
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PONTO 05 – DA AUSENCIA DO QUANTITATIVO DO OBJETO 

 

Outra ilegalidade constante nos autos se refere a ausência do 

quantitativo dos produtos. 

 

Considerando a presença do gerenciamento dos combustíveis na ordem 

de R$ 6.564.390,74 (seis milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa 

reais e setenta e quatro centavos), deveria, no mínimo, ser informado quais os tipos de 

combustíveis e a respectiva quantidade. 

 

 

Da forma como consta, está totalmente subjetiva, pois esse valor 

informado é para gerenciamento e fornecimento do combustível, de modo que não se sabe 

quanto está estimado para gerenciamento e quanto para fornecimento, bem como os tipos 

de combustíveis e respectivas quantidades. 

 

1.3 – A empresa contratada deverá, além da locação do sistema de autogestão 
integrada, disponibilizar ao Município, os sistemas descritos no LOTE 02 
integrado ao sistema de autogestão, sem qualquer custo direto adicional ou 
cobrança detaxas/percentuais, sendo que os valores constantes no referido 
Lote são apenas estimativas de gasto direto pela Administração durante 
a vigência contratual.  
1.4 – Como dito no subitem acima, para os sistemas detalhados no LOTE 02, 
por não haver qualquer custo adicional ao Município, será previsto apenas 
uma projeção de gastos anual, sendo devidamente empenhado conforme 
necessidade de eventual utilização.  
 

Sabe-se que uma frota municipal é composta por vários veículos, que, 

muitas vezes, utilizam combustíveis específicos por não serem flex, etc. 
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Dessa forma, deve constar no edital a quantidade estimada para cada 

tipo de combustível, conforme determina a lei: 

 

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo 
planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações 
anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que 
elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as 
considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir 
na contratação, compreendidos: 
I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico 
preliminar que caracterize o interesse público envolvido; 
II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo 
de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso; 
III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas 
e ofertadas e das condições de recebimento; 
IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados 
para sua formação; 
V - a elaboração do edital de licitação; 
VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará 
obrigatoriamente como anexo do edital de licitação; 
VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução 
de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de 
escala; 
VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a 
adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins 
de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso 
para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto; 
IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa 
de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior 
relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-
financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas 
técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e 
justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio; 
X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa 
execução contratual; 
XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, 
observado o art. 24 desta Lei. 
§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo 
deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a 
permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá 
os seguintes elementos: 
I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser 
resolvido sob a perspectiva do interesse público; 
II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, 
sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento 
da Administração; 
III - requisitos da contratação; 
IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas 
das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que 
considerem interdependências com outras contratações, de modo a 
possibilitar economia de escala; 
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[…] 
§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos 
previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando 
não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar 
as devidas justificativas. 
 

Veja que a lei veda fornecimento de produtos sem indicação das 

quantidades, determinando a anulação dos atos e contratos realizados, bem como a 

responsabilização de quem deu causa. 

 

Sendo assim, resta o dever de a Prefeitura de Jaciara/MT informar o 

quantitativo estimado para cada tipo de combustível, conforme de determina a lei. 

 

V - DOS PEDIDOS 

 

Por todo o exposto, requer se digne o i. pregoeiro a JULGAR 

PROCEDENTE A PRESENTE IMPUGNAÇÃO a proceder as seguintes alterações: 

 

i. Dividir o objeto do presente certame em LOTES, sendo (i) 
gerenciamento dos abastecimentos, (ii) gerenciamento das 
manutenções e (iii) sistema de rastreamento, cujo critério de 

julgamento deve ser por LOTE e não Global. 
 

ii. Excluir qualquer exigência de fornecimento de P.O.S. virtual; 
 

iii. Excluir qualquer exigência de voucher virtual ou permitir, 
alternativamente, a utilização de 0800 ou outra forma de abastecimento 
em caso de contingência; 
 

iv. Incluir no edital o quantitativo estimado para cada tipo de combustível, 
conforme de determina a lei, sob pena de responsabilização; 
 

v. Republicar os termos do edital, reabrindo-se os prazos legais. 
 

 

Na improvável hipótese de indeferimento da impugnação 

apresentada, requer-se desde já cópias dos autos do processo licitatório, para 

salvaguarda dos direitos da Impugnante, sem prejuízo das ações judiciais cabíveis 

(Mandado de Segurança), bem como para comunicação aos órgãos de fiscalização 

externos (Ministério Público e Tribunal de Contas – o qual já possui sólida 

jurisprudência neste sentido). 
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Termos em que, 

 

Pede Deferimento. 

 

Santana de Parnaíba/SP, 27 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 

Renato Lopes – OAB/SP 406.595-B 
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