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DA PREGOEIRA/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SEBRAE/SE 

 

 

 

 

 
 
Ref.: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
 

 

 

 

 

 

A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., impugna o edital do Pregão nº 

005/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no 

gerenciamento informatizado e fornecimento de cartões eletrônicos, utilizados na 

prestação do serviço de compra de combustíveis para a frota de veículos do 

SEBRAE/SE, bem como do serviço referente ao benefício vale-

alimentação/refeição, apontando como irregularidade a exigência contida no 

item 7.1, alínea “g”, “g.1” e “g.2” do edital. Senão, vejamos: 

 

“7.1- A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada em original, 

digitada em papel com identificação da empresa proponente, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo seu representante 

legal, INDICANDO o(s) itens para o(s) qual(is) apresenta proposta, 

onde constará: (...)  

 

g) relação nominal: g.1) de todos os postos de combustíveis 

credenciados no Estado de Sergipe e demais Estados do Nordeste 

(ITEM 01) 

 g.2) da rede credenciada dos estabelecimentos credenciados, para 

o ITEM 02” 

 

Alega a Impugnante que esse tipo de exigência fere “os princípios da 

isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da competitividade, uma vez 

que limita a participação de diversas empresas que têm condições de honrar a 

execução, mas que não atuam previamente nas localidades acima citadas.” 

 

Traz à colação precedentes do Tribunal de Contas da União – TCU em 

reforço à tese esgrimida. 

 

  Eis, em apertada síntese, o que de importante a relatar. 
 

 

  Preliminarmente, o SEBRAE/SE quer lembrar à Impugnante (diz-se 

lembrar posto que claro no edital) que não está submetido à Lei nº 8.666/93, uma 
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vez que é regido por seu próprio Regulamento de Licitações e de Contratos. 

Portanto, as citações à mencionada lei serão observadas tão-somente em 

homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas, ressalta-se, 

que não são aplicáveis ao caso concreto. E tanto não são aplicáveis que o próprio 
Tribunal de Contas da União, através da Decisão n° 907/97 – Plenário, em 11.12.97 
(D.O.U. de 26.12.97), firmou o entendimento de que os serviços sociais autônomos 
não estão sujeitos aos estritos procedimentos da Lei nº 8.666/93 e sim aos seus 

regulamentos próprios devidamente publicados. 

 

  No mérito, assiste razão à Impugnante. 

 

  O Tribunal de Contas da União – TCU, efetivamente, tem entendido 

que a exigência de comprovação de rede credenciada na fase da licitação 

(habilitação ou proposta), constituir-se-ia ato restritivo ao caráter competitivo da 

licitação, devendo, portanto, ser afastado. Confira-se: 

 
“Cumpre asseverar que a jurisprudência do TCU é no sentido de que o credenciamento só é 

exigível após a contratação, não podendo ser demandado como critério de habilitação dos 

licitantes por constituir ônus financeiro e operacional desarrazoado para empresas competidoras, 

conforme consta dos Votos condutores dos Acórdãos 2.581/2010 (Rel. Min. Benjamin Zymler), 

3.156/2010 (Rel. Min. José Múcio Monteiro), 307/2011 (Rel. Min. Augusto Sherman), 

1.194/2011 (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), 1.632/2012 (Rel. Min. José Múcio Monteiro) 

e 1.718/2013 (Rel. Min. Augusto Sherman), todos do Plenário. 

13. Por oportuno, transcrevo trecho do Voto condutor do Acórdão 2.581/2010-Plenário, no qual o 

Ministro Benjamin Zymler reafirma o seu posicionamento exposto no Voto que fundamentou o 

Acórdão 1.884/2010-Plenário, proferido em sede de agravo, confirmando medida cautelar para 

suspensão de pregão para fornecimento de vale refeição: 

“Como os argumentos apresentados em resposta à oitiva são similares àqueles apresentados 

em sede de agravo, considero ainda pertinentes as ponderações constantes do voto 

condutor do Acórdão 1884/2010-Plenário: 

‘Observo que não há controvérsias acerca da necessidade de a prestadora dos serviços 

possuir rede credenciada próxima às instalações do Sesc/SP, pois essa condição é 

essencial para que os funcionários da entidade utilizem os vales refeição em seus 

horários de almoço. A questão é se a comprovação da rede credenciada deve ocorrer 

quando da habilitação dos licitantes ou quando da contratação. 

De se destacar que a licitação abrange 32 instalações do Sesc/SP. Assim, consistiria em 

desarrazoado ônus para as licitantes, tanto financeiro quanto operacional, a exigência 

de que eles cadastrem 64 estabelecimentos apenas para participar do certame. Ou seja, 

como colocada a exigência, redundaria que somente a empresa que já estivesse 

prestando os serviços ou grandes empresas desse seguimento comercial restariam 

habilitadas. 

Trata-se, pois, efetivamente de cláusula indevidamente restritiva e que potencialmente 

afastaria diversos interessados na prestação dos serviços, em confronto com o princípio 

da busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

Como colocado pela unidade técnica, a exigência da apresentação da rede credenciada 

deveria ocorrer na fase de contratação, sendo permitido um prazo razoável para que a 

vencedora do certame credenciasse os estabelecimentos comerciais fornecedores de 

refeição. Dessa forma, se teria uma adequada prestação do serviço licitado e se 

possibilitaria a ampla competitividade do certame.’ (grifei)” - GRUPO I – CLASSE VII 

– Plenário - TC-021.192/2017-0 - Natureza: Representação.  
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  Posto isso, sem maiores delongas, a Pregoeira/CPL conhece e julga 

procedente a Impugnação, alterando a exigência contida no item 7.1, alíneas “g”, 

“g.1” e “g.2” do edital, que passam a viger com a seguinte redação:  

 

“7.1- A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada em original, 

digitada em papel com identificação da empresa proponente, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo seu representante 

legal, INDICANDO o(s) itens para o(s) qual(is) apresenta proposta, 

onde constará:  

(...)  

 

g) declaração da licitante de que, caso vencedora do certame, 

apresentará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, 

contado da assinatura do contrato, relação nominal:  

g.1) de todos os postos de combustíveis credenciados no Estado de 

Sergipe e demais Estados do Nordeste (ITEM 01) 

 g.2) da rede de estabelecimentos credenciados, para o ITEM 02” 

 

  Em decorrência dessa alteração, o dia da abertura da licitação 

passará a ser 04/12/2020, às 11h, no mesmo local já informado no edital. 

 

  É a decisão. 

   

  Aracaju/SE, 24 de novembro de 2020. 

 

 
América Mércia Ferreira Maia 

Pregoeira/Presidente da CPL 


