
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processos nº : 202006000226964 
Referência : Pregão Eletrônico nº 079/2020
Objeto : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento de abastecimento de veículos e grupos geradores 
Assunto      : Impugnação

DOS FATOS

Trata-se  da  análise  da  impugnação  interposta  pela  empresa  LINK  CARD
ADMINISTRADORA DE  BENEFÍCIOS  EIRELI,  já  qualificada  nos  autos,  ao  edital  nº
079/2020, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem
por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de
gerenciamento de abastecimento de veículos e grupos geradores, com intermediação no
fornecimento  de  combustíveis,  realizado  em  postos  de  abastecimento  em  Goiânia,
Comarcas do interior  do Estado de Goiás e Brasília-DF, conveniados com a empresa
gerenciadora  contratada,  mediante  emissão  de  cartões  magnéticos  de  controle  de
consumo,  disponibilizando,  implantando  e  gerenciando  sistema  tecnológico  de
intendência,  com metodologia  de  cadastramento,  controle  e  logística,  para  a frota  de
veículos leves e pesados e para os geradores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
ante as supostas irregularidades presentes no edital de convocação.

DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE

Alega a impugnante que o ato convocatório prevê um desconto mínimo aceitável
muito alto, não condizente com os valores de mercado, muito embora a prática da taxa
negativa seja uma realidade nessa modalidade de contrato.

Acrescenta que, caso seja mantido o desconto nos moldes elencados no edital a
licitação poderá ser deserta ou contar somente com a participação de empresas locais,
caracterizando  restrição  à  competitividade  e  ferindo,  por  conseguinte,  o  princípio  da
isonomia.

Requer, ao fim, a suspensão do certame para que seja processada a alteração do
ato convocatório.
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

Após apreciar as razões apresentadas tem-se que a alegação da Impugnante de
que o instrumento convocatório prevê um desconto mínimo aceitável muito alto e que o
mesmo não condiz com os valores praticados no mercado não merece prosperar.

Sobre o assunto, impende ressaltar que, conforme consta do item 6.2 do Termo de
Referência, os valores dispostos na taxa de desconto basearam-se naqueles encontrados
por meio de pesquisa mercadológica realizada pela Divisão de Compras do Tribunal de
Justiça  do  Estado  de  Goiás.  E  assim  sendo,  em  análise  da  pesquisa  de  mercado
realizada,  constata-se  a  existência  de  empresas  que  praticam  taxas  de  desconto
superiores  à  constante  do  Edital  79/2020,  o  que  demonstra  a  razoabilidade  e  a
exequibilidade do desconto mínimo exigido no presente certame.

A impugnação é infundada e de cunho meramente protelatório, uma vez que não
trouxe  nenhuma  comprovação  daquilo  que  estava  sendo  questionado,  inclusive
mencionando a prática de taxas negativas nesta modalidade de contrato.

CONCLUSÃO

Conhece o Pregoeiro da impugnação apresentada por considerá-la tempestiva e,
pelas  razões retromencionadas, decide  pela manutenção das exigências constantes do
edital pois totalmente compatíveis com o disposto nas Leis 8.666/1993 e 10.520/2002.

Goiânia, 04 de dezembro de 2020.

Rogério Jayme
Pregoeiro
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De : Juliana Menezes
<juliana.menezes@linkbeneficios.com.br>

Assunto : Impugnação ao edital 079/2020
Para : rjayme@tjgo.jus.br

Cc : Felipe Fagundes De Souza
<felipe.souza@linkbeneficios.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Impugnação ao edital 079/2020

qua, 02 de dez de 2020 18:03
6 anexos

Prezados,
Boa tarde!
 
Segue impugnação ao edital convocatório.
 
Atenciosamente,

 
Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter
informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já
fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a
informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano,
pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de
dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver
vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.
 

00 - CONTRATO SOCIAL LINK - 5 ALTERAÇÃO.pdf
 266 KB 

01 - DOC MARCELO.pdf
 559 KB 

02 - PROCURAÇÃO UNIFICADA.pdf
 606 KB 

04 - DOC FELIPE - OAB.pdf



703 KB 

Impugnação.pdf
 787 KB 
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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE GOIÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

EIRELI, inscrita no CNPJ nº 12.039.966/001-11, estabelecida na Rua Rui Barbosa, nº 

449, sala 3, Centro, Buri/SP, CEP 18.290-000, Telefone (019) 3114-2705, e-mail: 

juridico@linkbeneficios.com.br, pelo seu procurador abaixo assinado, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar: 

 

 

IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL  

 

 

De acordo com a Lei 10.520/2002 e o Estatuto de Licitações, pelos fatos e fundamentos 

a seguir expostos:  
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1. DA SÍNTESE DOS FATOS  

 

De início, vale dizer que a empresa LINK CARD, atua no 

segmento de gerenciamento informatizado de abastecimento de combustíveis e de 

manutenções preventivas e corretivas de frotas automotivas, sendo reconhecida no seu 

ramo de atuação pelos proficientes serviços prestados, especialmente ao Poder Público, 

haja vista ter firmado uma série de contratos com entidades de expressão nas mais 

variadas esferas da Administração Pública. 

 

Com o intuito de contratar com a Administração Pública, a 

impugnante recebe diariamente centenas de e-mails contendo as publicações com o 

extrato de aviso de editais referente ao seu segmento de atuação, os quais são 

encaminhados pelos sites Conlicitação e RHS Licitações, ambos especializados em 

seleção de licitações públicas. 

 

No intuito de participar da licitação promovida pela, a 

Impugnante, por meio destes sites especializados, tomou conhecimento da licitação 

pública do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, na modalidade 

Pregão Eletrônico nº 079/2020 a ser realizada no próximo dia 09 de dezembro de 2020, 

às 15:00 horas, cujo objeto consiste na: “A presente licitação tem por objeto a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de 

abastecimento de veículos e grupos geradores, com intermediação no fornecimento de 

combustíveis, realizado em postos de abastecimento em Goiânia, Comarcas do interior 

do Estado de Goiás e Brasília-DF, conveniados com a empresa gerenciadora contratada, 

mediante emissão de cartões magnéticos de controle de consumo, disponibilizando, 

implantando e gerenciando sistema tecnológico de intendência, com metodologia de 

cadastramento, controle e logística, para a frota de veículos leves e pesados e para os 

geradores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, conforme condições, quantidades 

e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos." 

 

Da análise do edital, termo de referência e anexos, verificou-se 

que o percentual de desconto pleiteado pela Administração já inicia muito baixo, 
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principalmente para o objeto que se pretende contratar, qual seja, gerenciamento de 

abastecimento. 

 

Assim, pela sua trajetória no mercado em apreço, a impugnante 

notou que tal ponto do edital em análise causa controvérsia a alguns princípios 

administrativos, conforme se verá a seguir 

  

2. DAS RAZÕES DE MÉRITO - DO PERCENTUAL DE DESCONTO MÍNIMO 

ACEITÁVEL 

 

Ao compulsar os termos do edital e termo de referência, verifica-

se exigência que estabelece um percentual de desconto mínimo que será aceitável no 

momento da disputa para o lote disputado, ou seja, se a licitante interessada em participar 

do certame ingressar com uma proposta que não atenda aquele percentual mínimo exigido 

será desde logo desclassificada. 

 

Vejamos o que menciona o Termo de referência: 

 

 

De fato, tal exigência tem se tornado comum nos processos 

licitatórios com critério de julgamento maior desconto, isso porque, o intuito do órgão ao 

determinar um desconto mínimo é buscar a proposta mais vantajosa para a Administração. 
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Dessa forma, embora o artigo 40, inciso X da Lei de Licitações 

permita a fixação de preços máximos e vede a delimitação de preços mínimos, essa regra 

foi descrita para as licitações voltadas à obtenção do menor preço. Assim, quando 

aplicada às disputas do tipo maior desconto, maior lance ou maior oferta, ela precisa ser 

adequada.  

 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas vem decidindo de forma que 

a Administração pode definir um preço mínimo, não podendo nesse caso, fixar um preço 

máximo, sob pena de impedir a obtenção da proposta. 

 

Para melhor compreensão vejamos a jurisprudência do TCU: 

 

Acórdão nº 818/2008 – 2ª Câmara 

Sumário 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO. MAIOR DESCONTO. POSSIBILIDADE. 

RAZÕES DE JUSTIFICATIVA PARCIALMENTE ACOLHIDAS. 

DETERMINAÇÕES. 

1. O julgamento de propostas feito com foco no desconto a incidir 

sobre determinada tabela de preço prefixada, apesar de se 

enquadrar como licitação do tipo menor preço, deve se restringir 

aos casos de contratação em que o parâmetro de menor preço 

seja econômica e operacionalmente inviável, uma vez que aquele 

critério apresenta maior vulnerabilidade a fraudes e a 

majorações de preço alheias ao controle da Administração 

Pública. 

(…) 

Voto 

5. Com as vênias de estilo por dissentir, não houve inovação 

jurídica por parte do TCU. Nem mesmo poderia haver, sob pena 

de extrapolação das competências constitucionais reservadas 

aos tribunais de contas. Em meu entendimento, a concessão de 

desconto sobre determinada tabela leva ao mesmo resultado da 

fixação de preço mínimo como critério de julgamento, ou seja, 

em qualquer dos dois casos, a licitação será do tipo menor preço. 

6. Ademais, por oportuno importa registrar que eventual 

estipulação de desconto máximo equivalerá à fixação de preços 

mínimos, o que é vedado pelo art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993. 

(…) 

Acórdão 

9.3. determinar ao Incra/MA que: 
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9.3.1. nas contratações destinadas à manutenção de veículos em 

que o menor preço for aferido pelo critério de maior desconto 

incidente sobre tabelas de preço predefinidas, abstenha-se de: 

(…) 

9.3.1.2. estipular percentuais de desconto máximo, haja vista 

caracterizar fixação de preços mínimos, o que é vedado pelo art. 

40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993. (TCU, Acórdão nº 818/2008, 

2ª Câmara, Rel. Min. Aroldo Cedraz, DOU de 03.04.2008.) 

 

Nesse passo, a fixação de descontos mínimos no edital é 

perfeitamente cabível, não havendo qualquer óbice para tal. 

 

 Todavia, a atuação administrativa deve ser pautada na 

razoabilidade e proporcionalidade. Assim é necessário levar em consideração a situação 

real existente, compondo interesses públicos e privados, com a observância de critérios 

harmônicos e conduta menos danosa para ambas as partes.  

 

De forma objetiva, Hely Lopes Meireles (2015) define o princípio 

da razoabilidade, senão vejamos: 

 

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, 

que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios 

e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por 

parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. 

Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a 

proporcionalidade; e vice-versa. 

    

Pois bem. Verifica-se que o instrumento convocatório prevê um 

desconto mínimo aceitável muito alto, incondizente com o valor praticado no mercado, e 

embora a prática de taxas negativas tenha se tornado cada vez mais comum nessa 

modalidade de contrato, a exequibilidade desses descontos deve ser analisada caso a caso 

a partir de critérios previamente identificados na fase interna da licitação. 

 

Nesse encalço, a importância de uma correta estimativa de custos 

e pesquisa de mercado fornece parâmetros para a Administração avaliar qual o desconto 

mínimo que pode ser exigido, para que este não se torne inexequível e desarrazoado, ou 

ainda que impeçam a possibilidade de competição. 
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No caso em pauta, conforme já mencionado, o desconto inicial a 

ser dado é muito alto, sendo que, em uma análise rápida do que poderia ocorrer na corrida, 

temos duas opções: 1ª a licitação poderá ser deserta, porque o valor do desconto já inicia 

demasiadamente alto e não haverá retorno financeiro para a empresa que vencer; 2ª 

participariam somente empresas locais que já tenha sua rede de estabelecimentos 

previamente instituída, reduzindo de forma substancial a participação de licitantes que 

eventualmente poderiam estar interessadas caso o desconto mínimo fosse menor e 

houvesse margem para a disputa.  

 

Assim, de forma indireta, pode-se afirmar que a solicitação de 

desconto tão alto logo de início restringe a participação de empresas que poderiam se 

interessar, inviabilizando a competição e ferindo princípio da isonomia.  

 

Verifica-se, portanto, que não há margem para a disputa, todavia 

a competição no procedimento licitatório é medida que se impõe, em respeito ao princípio 

da competitividade, que é correlato ao princípio da igualdade. Assim a Administração 

deve possibilitar o confronto entre as empresas licitantes para que se faça a melhor 

escolha possível, sem a disputa, é provável que alguns se beneficiem em detrimento de 

outros, ferindo a igualdade e isonomia na participação do certame. 

 

Por derradeiro, resta claro que os descontos mínimos que estão 

sendo exigidos devem ser alterados, com vistas a dar margem à disputa, permitir que as 

empresas se sintam confortáveis em participar da licitação e darem seus lances, sem que 

isso torne a proposta inexequível.  

 

3. DOS PEDIDOS 

 

Pelo que ora exposto, requer que se digne Vossa Senhoria a: 

 

i) Suspenção da licitação para a retificação do edital, nos 

termos acima.  

ii) Publiquem novo edital retificado; 
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Nestes termos e com os inclusos documentos, pede provimento a 

presente. 

 

Buri, 03 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

________________________________________________________ 

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 

Dr. FELIPE FAGUNDES DE SOUZA 

OAB/SP 380.278 
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