
 

 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE THEOBROMA, 

ESTADO DE RONDÔNIA. 

 

 

IMPUGNAÇÃO – com fundamento principal no artigo 

41, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.666/1993. 

Pregão Eletrônico n.º: 024/2020 

Processo Administrativo n.º: 501/SEMOSP/2020 

Data: 17/06/2020 – 08:00 horas 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E 

INFORMATIZADO, UTILIZANDO SISTEMA 

ELETRÔNICO ONLINE, PARA MANUTENÇÕES 

PREVENTIVAS E CORRETIVAS, SERVIÇOS DE 

GUINCHO, FORNECIMENTO DE ÓLEO, 

LUBRIFICANTES, PNEUS, PEÇAS, E DEMAIS INSUMOS 

NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES À 

FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

THEOBROMA - RO. 

 

 

 

 

 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., 

com sede à Calçada Canopo, 11 - 2º Andar - Sala 03 - Centro de Apoio II - Alphaville - 

Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06541-078, e-mail: renato.lopes@primebeneficios.com.br 

e licitacao@primebeneficios.com.br , por intermédio de seu procurador subscrito in fine, 

vem data máxima vênia, nos termos do §2º do Artigo 41 da Lei 8.666/93, apresentar as 

seguintes razões de IMPUGNAÇÃO DE EDITAL, consoante motivos a seguir 

determinados: 

 

mailto:renato.lopes@primebeneficios.com.br
mailto:licitacao@primebeneficios.com.br


 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

No que diz respeito à apresentação de impugnações e pedidos de 

esclarecimento a edital, nas modalidades de licitação regidas pela Lei 8.666/93, 

vejamos as seguintes disposições da destacada Lei: 

“Art. 41 - A Administração não pode descumprir as 

normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada. 

§1°.  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 

edital de licitação por irregularidade na aplicação desta 

Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder 

à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

faculdade prevista no §1o do art. 113. 

§2°. 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 

preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

Da leitura do disposto no art. 41, §1º, supra, temos que quando o 

sujeito ativo relativamente ao oferecimento de impugnação ao edital for qualquer 

cidadão, esta poderá ser apresentada em “até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

para a abertura dos envelopes de habilitação”, devendo a Administração apreciá-la em 

até 3 (três) dias úteis. 

 



 

 

Ao passo que quando a impugnação for ato do licitante, que é o caso 

da ora Impugnante, poderá apresentá-la “até o segundo dia útil que anteceder (...) a 

abertura dos envelopes de habilitação” ou “a abertura dos envelopes com as 

propostas”, conforme for o caso.  

 

Ainda, levando em conta que anteriormente à realização do certame 

ainda não se sabe quais particulares efetivamente participarão do certame e, serão 

então, denominados licitantes, idealmente se deverá acolher toda e qualquer 

impugnação apresentada dentro do prazo delimitado no §2º supra, eis que mais 

benéfico sob a ótica do ofertante; privilegiando-se, pois, o exercício do contraditório e 

da ampla defesa. 

 

Desta feita, é de se assinalar que a presente insurreição encontra- se 

TEMPESTIVA, uma vez que protocolada a mais de 3 (três) dias úteis anteriores a data 

da abertura da licitação, qual seja 17 de junho de 2020, às 08:00hs. 

 

II – DA LEGITIMIDADE DA EMPRESA 

 A Impugnante é uma empresa que exerce a atividade de gestão da 

manutenção e combustível de frota por meio de cartões magnéticos ou micro 

processados, consoante contrato social anexo.  

 

Desta forma, como o procedimento licitatório é propriamente para 

Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de gerenciamento 

informatizado para manutenções preventivas e corretivas pertencentes à frota da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Theobroma/RO, 

de acordo com as especificações técnicas e condições constantes deste documento, resta 

evidente o real interesse da Representante, principalmente que tais irregularidades 

editalícias sejam sanadas. 



 

 

 

O insigne jurista Carlos Ari Sundfeld, invocando o artigo 5º, inciso 

XXXIV, alínea “a” da Magna Carta, defende a possibilidade de qualquer pessoa, física 

ou jurídica, impugnar o edital, pois citado dispositivo garante o direito de petição aos 

Poderes Públicos, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 

“Art. 5º (...) 

XXXIV: são a todos assegurados, 

independentemente do pagamento de taxas: 

a. o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa 

de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;” 

 

III – DO PRAZO PARA RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO 

Como regra, a impugnação ao edital não tem efeito suspensivo 

em relação à realização do certame. Mas, é obrigação da comissão de licitação 

respondê-la, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da sua 

interposição junto à Administração Pública, como determina o artigo 18 e seu § 1º, do 

Decreto nº 5.450/2005. 

“Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar o ato convocatório do pregão, na forma 

eletrônica. 

§ 1o Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável 

pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até vinte e quatro horas” 

 



 

 

Dessa forma, a comissão de licitação deverá apresentar 

resposta, no máximo até o dia 10/06/2020 (24 horas após o protocolo da impugnação), 

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

formulação adequada e satisfatória das propostas. 

 

Isso por que o silêncio injustificado da Administração Pública 

caracteriza omissão abusiva, pois, além de restringir a competitividade do certame, 

ainda ofende o interesse público, pois afronta o Princípio Constitucional da 

Publicidade, cuja finalidade é atribuir transparência e permitir o controle e fiscalização 

do Estado por toda à coletividade. 

 

IV – DOS FATOS 

 

No próximo dia 17 de junho de 2020, ocorrerá o procedimento 

licitatório que se destina a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E INFORMATIZADO, UTILIZANDO SISTEMA 

ELETRÔNICO ONLINE, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, 

SERVIÇOS DE GUINCHO, FORNECIMENTO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES, PNEUS, 

PEÇAS, E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE THEOBROMA 

- RO. 

 

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. 

 

  



 

 

V – DAS RAZÕES 

V.1 – DA NÃO ADMISSÃO DE OFERTAS DE TAXA ZERO E NEGATIVA 

(DESCONTO) 

Ao compulsar os termos do presente edital de pregão, foi possível 

identificar uma irregularidade que se mantida, certamente irá prejudicar a contratação 

de oferta mais vantajosa, qual seja a impossibilidade de ofertas de propostas com 

percentual 0% (zero por cento) e taxas negativas (desconto): 

 

6.8. Nas Propostas de Preços REGISTRADAS no Sistema 

Eletrônico, deverão ser observadas as seguintes 

condições: 

 

(...) 

 

c)  Não será admitida proposta com percentual 0% (zero 

por cento) nem taxas de administração negativas, tendo 

em vista que se busca estimular a competição entre a rede 

credenciada, constituindo remuneração da 

CONTRATADA, apenas a taxa de administração cobrada 

sobre o valor de cada fornecimento. 

 

 

Ocorre que, o subitem 6.8, alínea “c” está em flagrante desobediência 

a determinação do Tribunal de Contas da União, que vem sendo seguida pela Corte de 

Contas do Estado de Rondônia, senão vejamos: 

 

Tribunal de Contas da União – Acórdão 1034/2012 – 

Plenário:  

 

“A oferta de taxa de administração negativa ou de valor 

zero, em pregão para prestação de serviços de 

fornecimento de vale-alimentação, não implica 

inexequibilidade da respectiva proposta, a qual só pode ser 

aferida a partir da avaliação dos requisitos objetivos 



 

 

especificados no edital da licitação. (Acórdão 1034/2012-

Plenário TCU | Relator: RAIMUNDO CARREIRO)” 

 

Tribunal de Contas de Rondônia – Acórdão APL-TC 

00534/18: 

 

“Alertar o Prefeito do Município de Alto Alegre dos 

Parecis/RO, Senhor Marcos Aurélio Marques Flores, o 

Secretário Municipal de 

Finanças/Administração/Fazenda Senhor Jeunes Silva 

Gomes e a Senhora Jovana Posse, ou a quem lhes vier a 

substituir, que nos próximos procedimentos licitatórios da 

mesma natureza, prevejam, sob pena de multa, a 

possibilidade da apresentação, pelos licitantes, de proposta 

de preços com taxa de administração 0% (zero por cento) 

ou negativa, em sujeição ao moderno entendimento o do 

Tribunal de Contas, exarado no bojo do Processo nº 

03989/17 Acórdão APL-TC 00064/18. (APL-TC 00534/18, 

processo n. 1714/18, TCE/RO - Relator: VALDIVINO 

CRISPIM DE SOUZA)” 

 

Conforme se extrai da leitura do Acórdão do Tribunal de Contas de 

Rondônia – APL-TC 00534/18 (doc. Anexo), nos autos do processo 01714/18, foi 

categórico ao ALERTAR que a Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis/RO, inserisse nos 

editais de mesma natureza que a daqueles autos, a possibilidade de se ofertar taxa 

negativa (desconto). 

 

Portanto, no entendimento do TCE/RO, alinhado ao entendimento 

pacífico do TCU, bem como de tantas outras Corte de Contas Estaduais, é perfeitamente 

possível a oferta de taxa zero ou negativa para objetos similares ao aqui licitado. 

 



 

 

Ainda, em caso análogo, a 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho 

nos autos do Mandado de Segurança n.º: 7032491-85.2019.8.22.0001 (doc. Anexo), 

comungou do mesmo entendimento: 

“Em exame de cognição sumária, vislumbra-se que a 

proibição do oferecimento de proposta com taxa de 

administração zero e/ou negativa contida no item 2.11.5, 

III do edital e item 15.5, III do termo de referência, contraria 

a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que vem 

sendo seguido pela Corte de Contas do Estado de 

Rondônia (...)” 

 

De qualquer forma, explicaremos, de forma resumida, que é 

perfeitamente possível a operacionalização de contratos com taxas negativas. 

 

Especificamente quanto ao objeto licitado, as taxas de administração 

podem ter valor nulo ou até mesmo negativo, de modo que não se encaixa na vedação 

contida na redação de 1993 do art. 43 e 44 da Lei n.º 8.666/93. 

 

A proposta da administradora poderia ser aceita em caso de taxa zero ou 

negativa, tendo em vista a forma como esse serviço é executado na moderna 

“quarteirização”. 

 

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 é pertinente às licitações destinadas ao 

fornecimento de gestão de frota para fornecimento de combustíveis e manutenção , 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 inexequíveis, devendo ser 

averiguada a compatibilidade da taxa 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). 

 

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 de a 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.  

 

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 inexequível.  

 

Uma forma de se estabelecer um critério de exequibilidade 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, especificamente para este tipo de objeto) desde que o 

valor seja exequível, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União 

na decisão 38/1996 plenário. 

 

E novamente trazemos a lume o julgado do Proc. TCM nº 08060/14 do 

TCM da Bahia que acompanha o TCU, vejamos: 



 

 

Também se revelou desarrazoada a inadmissibilidade, pelo Edital 

(item “do julgamento das propostas - cláusula 7.1.3.1 - d), da 

Taxa Administrativa Negativa. O fato de o §3º do art. 44 da Lei 

nº 8.666 proibir preços irrisórios ou incompatíveis com o mercado 

não pode, por si só, servir de amparo à vedação editalícia, posto 

que tal apuração há de ser feita em função do caso concreto, para 

verificação da obtenção, pelo particular, de recursos por outras 

vias. 

(...) 

Assim, propostas que consignem taxas de administração de valor 

zero ou negativas não deveriam, por pressuposto, ser tidas por 

inexequíveis, pois podem corresponder, na prática, a um desconto 

a ser concedido sobre o valor de face dos vales, “devendo ser 

averiguada a compatibilidade em cada caso concreto, a partir de 

critérios objetivos previamente definidos no edital” (cf. consta do 

Acórdão nº 38/1996 – Pleno do TCU). 

 

Outro ponto a se considerar é que sua manutenção do critério de 

julgamento subjetivo 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 no sorteio. 

 

Convém sobrelevar ainda que inúmeros órgãos públicos possuem 

contratos em vigência cujo objeto é o gerenciamento por intermédio de cartões 

magnéticos, os quais em sua grande maioria preveem a possibilidade de oferta de taxa 

de administração negativa, o que privilegia a busca pela oferta menos onerosa. 

 

Portanto, a vedação de se ofertar taxa negativa fere o princípio da seleção 

da proposta mais vantajosa e o da competitividade, no atual modelo de quarteirização 

(gerenciamento de frota). 



 

 

 

Acosta-se anexo a DELIBERAÇÃO AC01 - 1455/2018 do TCE/MS, sendo 

colacionado abaixo apenas uma parte da mesma, a qual julgou irregular o procedimento 

licitatório: 

 

 

Sendo assim, demonstrada a viabilidade de manter contrato com taxa 

negativa especificamente para o objeto licitado, bem como entendimento moderno do 

TCE/RO de incluir nos editais a possibilidade de se ofertar taxas negativas, requer-se da 

i. pregoeira a devida alteração no edital, bem como a republicação e retorno dos prazos 

previstos em lei. 

 

VI – DOS PEDIDOS 

 

Dentro desta ordem de ponderações e, diante das evidenciadas provas 

a Impugnante requer se digne o Emérito Julgador a JULGAR PROCEDENTE A 

PRESENTE IMPUGNAÇÃO, e que seja: 

 

Destarte, requer a imediata SUSPENSÃO DO EDITAL DO PREGÃO 

ELETRÔNICO n.º: 024/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º: 

501/SEMOSP/2020, e como direta obediência ao princípio da legalidade a retificação do 

edital convocatório com a seguinte adequação: 

 



 

 

a) EXCLUSÃO do subitem 6.8, alínea “c” e quaisquer outros que 

venham a vedar a oferta de taxa zero e negativa (desconto); 

 

Caso não seja possível deferir os pedidos anteriores requer CÓPIAS 

COMPLETAS do processo licitatório para análise do Ministério Público e Tribunal de 

Contas do Estado. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Santana de Parnaíba/SP, 09 de junho de 2020. 

 

 

 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 

RENATO LOPES – OAB/SP 406.595-B 
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