
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

PLANEJAMENTO Nº 479/2018 

 

OBJETO: Contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos dos 

órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, por meio da implantação, manutenção e 

administração de um sistema informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo 

eletrônico nos veículos, postos próprios do Estado; a manutenção dos equipamentos e o 

tratamento de resíduos nestes locais; o apoio à operação dos postos de abastecimento, bem 

como o fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel 

subtipo S-10); conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. 

I – DAS PRELIMINARES 

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA 

S/A, com fundamento nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002.  

 

II - DAS FORMALIDADES  

Registre-se que a resposta foi devidamente encaminhada à impugnante, 

tempestivamente, pela mesma via do recebimento do instrumento impugnatório, qual seja, via 

e-mail. Tal impugnação e respectiva resposta serão devidamente autuados em apenso ao 

processo principal e levados ao conhecimento público, a partir de sua disponibilização no “Portal 

de compras MG” (www.compras.mg.gov.br). 

 

III - DA ANÁLISE  

Insurge-se a impugnante contra termos do edital de responsabilidade da área técnica 

competente. Destarte, transcrevemos integralmente infra a resposta aos termos impugnatórios 

apresentados por essa empresa, em conformidade com o posicionamento técnico da área 

responsável desta Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG: 

“DAS RAZÕES À IMPUGNAÇÃO 

A empresa impugnante alega, em síntese: 

  “que não foi estabelecida a exigência mínima em termos de quantidade de pessoas para 

o funcionamento individualizado para cada posto; 

  que não foi apresentado laudo técnico de cada posto informando e apresentando as suas 

certidões de meio ambiente e de alvará junto aos bombeiros; 
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 que não foi apresentado laudo das condições físicas das instalações ou relatório/laudo 

por técnico inscrito no ministério do trabalho e CREA informando se no local incide 

insalubridade ou periculosidade; 

  que o prazo para apresentação de propostas não se mostrou razoável; 

 que a permissão de formação de consórcio e a subcontratação trouxe insegurança 

jurídica; 

 que as condições do instrumento convocatório trazem barreiras indiretas à competição;  

 que a republicação do edital não atendeu aos pleitos apresentados pela peticionante 

anteriormente; e, 

 que seja reavaliado o critério de atualização do objeto principal, fornecimento de 

combustível.” 

 

DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 

Requer, portanto, que: “conheça a presente impugnação, pois tempestiva, para no mérito dar-

lhe integral provimento, para anular/revogar a presente licitação na modalidade de Pregão 

Eletrônico e que se efetue as correções necessárias conforme as fragilidades e omissões 

apontadas, republicando o edital com prazo mínimo, entre a publicação e inicio de sessão, de 30 

(trinta) dias para garantir maior acesso aos licitantes interessados e alcance da proposta mais 

vantajosa. 

Ao apreciar o presente pleito que seja reavaliado o critério de atualização do objeto principal, 

fornecimento de combustível, pois da forma apresentada não gera segurança jurídica”. 

DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 

Em sede de preliminares, tem-se que a referida impugnação é tempestiva, devendo ser conhecida.  

No mérito, passa-se a análise de cada um dos tópicos elencados acima: 

 

  que não foi estabelecida a exigência mínima em termos de quantidade de pessoas para 

o funcionamento individualizado para cada posto; 
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Manifestação SEPLAG:  

Tal quantitativo não será restringido a partir de uma determinação da Administração. Com a 

republicação do Edital fora delimitada, no Anexo V (DA LISTA DE POSTOS), a carga horária 

necessária de atendimento para cada posto, inclusive com o mínimo de pessoal a ser alocado, 

mas podendo cada potencial fornecedor avaliar o quantitativo mais adequado para prestar o 

serviço de maneira efetiva, econômica e com qualidade, construindo aquela que seja a sua 

melhor proposta.  

 

 que não foi apresentado laudo técnico de cada posto informando e apresentando as 

suas certidões de meio ambiente e de alvará junto aos bombeiros; 

 

 

Manifestação SEPLAG:  

Conforme já manifestado pela área técnica demandante em manifestações anteriores, 

compete ao órgão gestor do posto a obtenção das devidas certidões para regular 

funcionamento, conquanto ser sua a responsabilidade pela gestão do posto. 

 

 que não foi apresentado laudo das condições físicas das instalações ou relatório/laudo 

por técnico inscrito no ministério do trabalho e CREA informando se no local incide 

insalubridade ou periculosidade; 

 

Manifestação SEPLAG: 

No que tange à precificação dos adicionais de insalubridade/ periculosidade, a Impugnante 

avoca que, dado que não fora apresentado laudo das condições físicas das instalações, fica 

prejudicada a formação de preços. 
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Manifestação SEPLAG: 

Importante dizer que as convenções coletivas dos operadores de postos apresentam a 

composição remuneratória da categoria e que as condições assim dispostas devem ser 

respeitadas na prestação do serviço e, portanto, na precificação. 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
12.4 – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
(...) 
12.4.40 – Fornecer todas as condições e benefícios dispostos pelas 
Convenções Coletivas de Trabalho da classe vigentes nas diferentes 
regiões do Estado de Minas Gerais. 

 

Não obstante, a legislação vigente e a doutrina dominante dispõem que não cabem 

acumulação de adicionais de insalubridade e periculosidade: 

 

Constituição Federal 
(...) 
 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres 
ou perigosas, na forma da lei; 
 
 
Consolidação das Leis do Trabalho 
 
Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma 
da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco 
acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: 
(Redação dada pela Lei nº 12.740, de 2012) 
I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 
12.740, de 2012) 
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. (Incluído pela Lei nº 
12.740, de 2012) 
§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao 
empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12740.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12740.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12740.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12740.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12740.htm#art1
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os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos 
lucros da empresa. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977) 
§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que 
porventura lhe seja devido.  

 

Isto posto, dado que o operador pode optar pelo adicional mais benéfico, e que a composição 

remuneratória é disposta em convenção, a precificação deve ser feita com base, minimamente, 

no adicional de periculosidade, o qual representa 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os 

acréscimos. 

 

Não obstante, quaisquer mudanças nas convenções que alterem significativamente esta 

condição, enseja o dispositivo da repactuação, assim prevista em Edital: 

 

EDITAL 
 
16. DO PAGAMENTO 
16.4. Será admitida a repactuação do preço relativo ao apoio ao serviço 
de gerenciamento do postos, desde que seja observado o interregno 
mínimo de um ano. 
16.4.1. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação 
será contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, 
admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo, convenção ou 
dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da 
apresentação da proposta. 

 

Ademais, o Edital prevê, em distintos pontos, a responsabilidade do fornecedor pelo 

cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho, a partir da qual este poderá 

avocar as circunstâncias atinentes ao cumprimento da obrigação: 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
12.4 – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
(...) 
12.4.26 – Ministrar treinamento gratuitamente, sempre que necessário, 
objetivando a capacitação de pessoal para todos os frentistas, gestores 
dos postos próprios, e gestores de frota dos órgãos e entidades deste 
Registro de Preços, envolvidos na utilização do Sistema. 
(...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6514.htm#art193
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12.4.28 - Implantar o planejamento, a execução e a supervisão 
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta, eficaz 
e eficiente, mantendo em perfeita ordem os equipamentos, máquinas e 
instalações dos postos de serviço. 
(...) 
12.4.35 – Fornecer aos empregados, por ano, o quantitativo de 
uniformes completos, inclusive calçado, em conformidade ao 
determinado pelas convenções coletivas, bem como jaqueta, um crachá 
e os equipamentos de proteção individuais (EPI’s) necessários, e cuidar 
para que os empregados se mantenham permanente e adequadamente 
uniformizados, em perfeitas condições de limpeza e higiene (pessoal, 
uniforme e EPI’s), portando, em lugar visível, o crachá de identificação, 
contendo o nome e/ou distintivo da empresa, o nome completo do 
empregado e a função desempenhada com a respectiva destinação. 
 
12.4.36 – Os uniformes e EPI’s devem ser substituídos sempre que 
apresentarem furos, rasgos, desgastes significativos, deformações, 
trincas, esfolamento excessivo ou qualquer outro dano. 
(...) 
12.4.46 – Zelar para que os colaboradores sob sua responsabilidade 
respeitem e cumpram as normas relativas à segurança, meio ambiente, 
higiene e medicina do trabalho. 
(...) 
12.4.59 – Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela 
observância a todas as normas estatuídas pela legislação trabalhista, 
social e previdenciária, tanto no que se refere a seus empregados, como 
a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e 
qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância 
das citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que 
ocorridos nas dependências dos órgãos e entidades. Caso este seja 
chamado a juízo e condenado pela eventual inobservância das normas 
em referência, o FORNECEDOR obriga-se a ressarci-lo do respectivo 
desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais e 
honorários de advogado arbitrados na referida condenação. 
 
(...) 
 
ANEXO X - DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE POSTOS 
 
1.3.4.2 Os Equipamentos de Proteção Individuais devem ser fornecidos 
e substituídos de acordo com o prescrito no Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais, sendo necessário, minimamente, os seguintes 
quantitativos por empregado por ano: 
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Manifestação SEPLAG: 

Não obstante o teor do questionamento, deve ser considerado que o Termo de Referência, o 

qual traz os elementos caracterizadores do objeto necessários para construção da proposta, foi 

submetido à audiência pública em 10/10/2018, tendo sido amplamente divulgado, por meio 

de publicação no Diário Oficial e Jornal de grande circulação em 27/09/2018, ou seja, esta 

licitação, se encontra em sua fase externa há mais de 120 dias. 

 

Quanto ao Item C – Cadastramento:  

 

Manifestação SEPLAG: 

O item 6 do edital trata de maneira adequada o tema credenciamento, consoante ao que prevê 

a legislação vigente, qual seja Decreto Estadual nº 47.524, de 06 de novembro de 2018 

e Resolução SEPLAG nº 93, de 28 novembro de 2018.  

 

 que a permissão de formação de consórcio e a subcontratação trouxe insegurança 

jurídica;  

 

Manifestação SEPLAG: 

Outro elemento peticionado pela Impugnante diz respeito à previsão de subcontratação 

constante em Edital, em razão de normativo da Agência Nacional de Petróleo que proíbe a 

gestão de postos pelas distribuidoras de combustíveis: 
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Neste ponto, o requerente ressalta previsão do contrato que prevê a necessidade de 

autorização da administração para a subcontratação e solicita a alteração da minuta de 

contrato em consonância a permissão de subcontratação prevista em Edital: 
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Aduz que, por considerar falta de clareza do objeto e falta de determinação do objeto principal e 

acessórios, não está claro quem pode subcontratar: 

 

 

Manifestação SEPLAG: 

Este questionamento fora enfrentado na resposta à Impugnação apresentada pelo SIBRACOM 

– SINDICATO BRASILEIRO DAS DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS ao Edital do Pregão 

Eletrônico n. 479/2019, em 16 de janeiro de 2019. 

O serviço de gerenciamento do abastecimento é solução disponível no mercado e constitui, 

portanto, objeto padronizado, e não prevalece, portanto, argumento de falta de clareza do 

objeto e falta de determinação do objeto principal. 

 

Ademais, o objeto encontra-se objetivamente definido em Edital, por meio do Termo de 

Referência, Anexo I, bem como dos demais anexos ao instrumento convocatório, por meio de 

especificações praticadas em mercado. 

Em consonância, a parcela acessória e cuja subcontratação é permitida, disposta no item 11.1 

do Edital, configura os serviços de apoio à operação e de manutenção, bem como o tratamento 

e disposição final de resíduos.  

 

Ademais, os termos constantes do Edital e anexos, inclusive o termo contratual, devem ser 

compreendidos de forma conjunta. Em outras palavras, o Edital permite a subcontratação da 
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parcela admitida, pela pessoa jurídica que for declarada vencedora, seja ela Consórcio ou não, 

sendo que a autorização se faz necessária para que a Administração averigue se está de acordo 

com as disposições do Edital. 

 

  que as condições do instrumento convocatório trazem barreiras indiretas à competição. 

 

Manifestação SEPLAG:  

O objeto encontra-se objetivamente definido em Edital, por meio do Termo de Referência, 

Anexo I, bem como dos demais anexos ao instrumento convocatório, por meio de 

especificações praticadas em mercado, decaindo o fundamento da arguente quanto a restrição 

da concorrência. 

 

 que a republicação do edital não atendeu aos pleitos apresentados pela peticionante 

anteriormente: 

 

Manifestação SEPLAG:  

Consoante as justificativas apresentadas neste documento e em respostas anteriores, todas as 

questões impugnadas foram atentadas pela Administração, pelo que não prevalece a 

argumentação da Peticionante. 

 

 

 que seja reavaliado o critério de atualização do objeto principal, fornecimento de 

combustível; 

 

Manifestação SEPLAG:  

Este questionamento fora enfrentado na resposta à Impugnação apresentada pelo SIBRACOM 

– SINDICATO BRASILEIRO DAS DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS ao Edital do Pregão 

Eletrônico n. 479/2019, em 16 de janeiro de 2019. 

Momento em que destacou-se que é a segunda contratação conduzida pelo Governo do Estado 

de Minas Gerais que contempla o objeto em tela, sendo que a primeira fora realizada no âmbito 
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do Registro de Preços n. 105/2012, sendo que ao objeto do presente processo fora acrescido o 

apoio à operação dos postos de abastecimento. 

Neste sentido, o estudo sobre a padronização do objeto fora enfrentado à época da construção 

do Modelo de Gestão Total dos Abastecimentos, cuja análise das práticas do mercado 

fornecedor e das contratações pela Administração Pública demonstrara que as soluções 

disponíveis associam o controle dos abastecimentos via sistema de gestão ao fornecimento de 

combustível, seja em uma rede externa de postos ligada ao fornecedor, seja na rede interna de 

postos do contratante. Desta forma, se estes elementos se demonstram em princípio 

autônomos, no mercado são oferecidos de forma conjunta como um serviço de gerenciamento 

do abastecimento. 

É, então, adequada a configuração do objeto da licitação, frente aos estudos realizados e 

mencionados pela área técnica demandante que produziu e atualizou a modelagem de compra, 

condizente ainda com as práticas de mercado. 

 

IV - DA DECISÃO  

Por todo o exposto, entendemos que os pontos apresentados foram objeto de questionamento 

e análise da Administração em momento anterior, tendo sido justificadas/ acatadas, e não enseja 

a republicação do Edital.  

 

Belo Horizonte 31 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Samara de Oliveira Moreira Areal 

Pregoeira - Central de Compras 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 




