
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 479/2018 
  
  
  
  
  

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o 33.337.122/0001-27, sediada na Rua Francisco 

Eugenio, nº 329, São Cristóvão, cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.941-900, por 

intermédio de seu representante legal, subscrito ao final, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, tempestivamente apresentar 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL, COM PEDIDO DE ADIAMENTO DA 

DATA DE ABERTURA 

Com supedâneo no art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c., art. 

18 do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, bem como o item 4 do edital em referência 

e demais legislações que se apliquem ao caso, pelas razões de fato e de direito a seguir 

expostas. 

 
  

I-             DOS ESCLARECIMENTOS 

                       O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SUBSECRETARIA DE 

GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão – SEPLAG tornou pública a realização de licitação na modalidade pregão 

eletrônico do tipo Menor preço acima em referência. 

                       O edital em questão requer a 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) 

                       De acordo com o item 4 do termo de referência JUSTIFICATIVA DA 

MODALIDADE E TIPO DA LICITAÇÃO: O modelo de Gestão Total do Abastecimento. 

                       De acordo o edital a sessão de pregão terá início no dia 01 de Fevereiro de 

2019, às 10:30 horas  licitação do Estado de Minas Gerais, por intermédio da 

Subsecretaria de Gestão Logística E Patrimônio da Secretaria de Estado de Planejamento 

e Gestão – SEPLAG. 

                       Tendo todo interesse de participar, a Ipiranga identificou algumas questões 

que merecem esclarecimentos, pois podem trazer dificuldade à participação ampla, já 

definida. 

 
 A -   DO CREDENCIAMENTO E LOGIN DO SISTEMA 
Pode-se notar que para participar da licitação é necessário realizar cadastro, obtendo 
dessa forma o login necessário para acessar os sistema para a perfeita participação. 



Pois bem, o edital não esclarece de que forma essa condição ocorrerá, pois empresas 
individuais e consorciadas poderão participar do certame, ou seja, deverá ter a clareza da 
informação para que não ocorra prejuízos ao participantes. 
Dessa forma, se faz necessário saber se as empresas que desejarem participar em 
consórcio deverá realizar o cadastro no sistema em nome do consórcio, ou poderão 
acessar com seus cadastros individuais. 
Note-se que a relevância da questão está no fato de que a empresa que vencer a licitação 
deverá imediatamente realizar sua habilitação, a qual não poderá estar diretamente ligada 
à participante. 
Dessa forma, se faz necessário que a Administração esclareça de que forma deverá ser 
inicialmente conduzido no que se refere ao acesso ao sistema. 
 
 
No Caso de Consórcio, a empresa líder é quem representará as demais na licitação, 
conforme item 5.5.1 do Edital, e deverá estar devidamente cadastrada no Portal de 
Compras para participar do certame. O acesso, então, será realizado através do 
cadastro individual da empresa líder. 
Vale informar que para participação de consórcio deve ser observado todos 
requisitos constantes no artigo 33 da Lei 8.666/93, a saber: 
 
“Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-
se-ão as seguintes normas: 
I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelos consorciados; 
II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de 
liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 
III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada 
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o 
somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, 
podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta 
por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os 
consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas 
em lei; 
IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de 
mais de um consórcio ou isoladamente; 
V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na 
fase de licitação quanto na de execução do contrato. 
§ 1o No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 
obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo. 
§ 2o O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 
constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I 
deste artigo.” 

 
B – DA REPRESENTAÇÃO LEGAL 
O edital requer que a proposta bem como todas as declarações deverá estar assinadas 
pelo representação legal da licitante, dessa forma, perguntamos: 
A representação que alude ao edital se fará mediante procuração, ou seja, o procurador 
poderá assinar todos os documentos previstos no edital, ou a representação legal se fará 
pelo definido em contrato social ou estatutário. A questão é de grande relevância, pois 
existem diferenças entre o representante; representante legal e procurador. Nesse mesmo 



sentido, entendemos que o procurador poderá exercer sua condição a qual deverá estar 
claramente definida em sua procuração e seu substabelecimento. 
 
A representação, formalizar-se-á com a apresentação do ato constitutivo, estatuto 
ou Contrato social da empresa, procuração pública, ou particular com firma 
reconhecida. 
É importante ressaltar que a pessoa que for representar a empresa na sessão 
pública da licitação tem que possuir poderes constituídos para tanto, seja por meio 
de procuração, ou por meio de estatuto ou Contrato social, no caso de proprietário, 
sócio-gerente ou dirigente. 
O representante legal deve apresentar documento que comprove amplos poderes 
para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório, seja por atos 
constitutivos, estatuto ou contrato social, bem como mediante instrumento de 
procuração. Vide 9.1.1.1 do Edital. 
 
 
C – ATUALIZAÇÃO D PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS 
O edital no subitem 16.1.3 descreve que a atualização de preços será mensalmente, para 
mais ou menos. Descreve ainda que a variação será resultante do preço de venda às 
distribuidoras, apurada do primeiro ao último dia do mês anterior, por meio da publicação 
oficial que reflita a variação de mercado. 
Assim, se pergunta, qual o mecanismo que a Administração fará para verificar a variação 
de mercado? Qual o mecanismo que se valerá a Administração para que se tenha a exata 
dimensão dessa mesma variação? 
Essa questão é de suma importância, pois trará a necessária garantia de que aqueles que 
participarão e contratarão terão a certeza de que as oscilações do mercado serão 
respeitadas. Importa dizer que estamos falando de produto controlado por monopólio 
estatal. 
Assim entende-se que a única forma de trazer o equilíbrio econômico-financeiro será que, 
as alterações respeitem os aumentos das refinarias produtoras. 
Com essa condição definida a Administração sempre terá a certeza dos aumentos ou 
diminuições, quando essas mesmas ocorreram, sendo que a contratada terá a 
tranquilidade de que os preços serão atualizados exatamente conforme o refletido no 
mercado. 
Outra questão relevante é a gestão dos preços pela Administração, pois o edital descreve 
que haverá vários contratos com várias unidades da Administração. Assim se pergunta. A 
atualização de preços será gerida de uma só vez para toda a administração, ou o 
contratado deverá aguardar a atualização de cada órgão de sua gestão individualizada de 
seu contrato. Essa questão é importante para que não ocorram retardamentos de origem 
quando um órgão estabelecer seus preços e outro não, por questões burocráticas. 
 
Conforme manifestado pela área técnica gestora da demanda, é informado que 
a avaliação dos preços usará as publicações oficiais. Atualmente, a publicação é 
realizada no Site da Petrobrás:  
(http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/composicao-de-precos-de-
venda-as-distribuidoras/), para os combustíveis gasolina e óleo diesel. O Etanol 
será calculado com base na publicação da ANP.  
Ressalta-se ainda, para elucidar o ponto questionado, que a gestão dos preços será 
realizada pelo Gestor de Frota do Estado, o que incidirá, por meio da atualização do 
preço no sistema abarcando todos os órgãos e entidades contratantes. 

http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/composicao-de-precos-de-venda-as-distribuidoras/
http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/composicao-de-precos-de-venda-as-distribuidoras/


 
 
D –DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – matriz e filial e atestados de capacidade 
técnica. 
Com referência à habilitação, o edital requer que os mesmos sejam enviados logo que 
termina a fase de lances em tono de 60 minutos. 
Existem empresas que se valem de várias filiais para realizarem seus faturamentos e 
fornecimento. Assim se pergunta, por ocasião da habilitação a empresa deverá comprovar 
sua regularidade fiscal de sua matriz e as filiais que efetivamente realizarão o 
fornecimento? 
Entende-se também que a habilitação dessas filiais se dará somente para aqueles 
documentos que por ventura devem ser comprovados separadamente da Matriz, caso 
esse exclusivo da regularidade fiscal. 
Com relação aos atestados de capacidade técnica, o edital descreve que os mesmos 
deverão ter firma reconhecida do signatário. Nesse caso entendemos que a exigência é 
tão somente para os casos de pessoa jurídica de direito privado, sendo que para pessoa 
jurídica de direito público, além das dificuldades inerentes do segmento, esse mesmo são 
de origem pública e gozam de fé-publica pela sua própria natureza. 
 
 
Conforme entendimento do TCU: 
"[...] que, se a matriz participa da licitação, todos os documentos de regularidade 
fiscal devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Ao 
contrário, se a filial é que participa da licitação, todos os documentos de 
regularidade fiscal devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu 
próprio CNPJ." (Acórdão n. 3.056/2008 - Plenário). 
Já em relação aos atestados de capacidade técnica, não há problema em se utilizar 
os das filiais. 
E está correto o entendimento que documentos oriundos de pessoa jurídica de 
direito público gozam de fé-publica pela sua própria natureza. 
 
 
 
E – EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Com relação à execução do contrato se faz necessária também alguns esclarecimentos, 
os quais descrevemos a seguir: 
A Ipiranga Produtos de Petróleo S/A  vem requerer os seguintes esclarecimentos: 
 
 
1 - Os requisitos exigidos pela NR 24 quanto ao atendimento da mesma estará disponível 
em todas as unidades? Caso não estejam, os mesmos serão disponibilizados pela 
contratante? 
 
Caso os requisitos exigidos na NR 24 não estejam disponíveis em todas as 
unidades, competirá ao Estado, por meio do Órgão Gestor do Posto Próprio sua 
disponibilização. 
 
 
2 - Identificamos que o item 8.2.2.11 e 12.4.14 e 12.4.15 tratam do prazo para 
manutenção, instalação e remoção dos dispositivos. Porém, consta no item 8.2.2.11 que 



a manutenção deverá ocorrer preferencialmente em 72 horas na RMBH e 120 horas no 
interior, o item 12.4.14 cita 48 a 72 horas e o item 12.4.15 informa que a o prazo máximo 
é de 48 horas. Qual deve ser considerado? 
 
Os prazos máximos admitidos serão os constantes do item 8.2.2.11, quais sejam 72 
horas na RMBH e 120 horas no interior. 
 
3 - Para o item 8.2.2.25 além da sonda, existe outro equipamento que deverá ser 
considerado para controle de medição? 
 
Não é necessário outro equipamento. 
 
4 - O edital, através do item 8.1.4 permite aos órgãos compras inferiores a 5.000 litros. 
Como os pedidos serão feitos em múltiplos de 5.000 litros, conforme item 8.1.5 e tendo 
em vista que não é permitido o transporte de produto de mais de um cliente em um mesmo 
compartimento, solicitamos que Estado esclareça se há alguma autorização especial para 
atendimento ao edital. 
 
A redação será mantida pois atende a demanda da administração, além disso, não 
foi apresentado regulamento ou normativo que impeça essa sistemática. 
 
 
5 - Quanto aos itens 8.2.2.8 e 12.4.14 há-se um ponto a ser esclarecido tendo em vista 
que no primeiro, informa que os dispositivos serão instalados apenas nos veículos que 
serão continuadamente abastecidos e no segundo solicitamos esclarecer se a instalação 
será em todos os veículos ou apenas nos que efetivamente serão utilizados. 
 
Deverá ser dimensionado na proposta o custo para instalação em todos os veículos. 
 
 
6 - Caso seja verificado que o equipamento não permita reparo, quem será responsável 
pela substituição (ex: tanque, bomba e etc)? 
 
A responsabilidade será do Estado, por meio do Órgão Gestor do Posto Próprio. 
  
 
7 - De quem será a responsabilidade de análise de passivo ambiental antes do início do 
contrato? A contratada será responsável pela análise do passivo ambiental ao final do 
contrato? 
Essas questões são de suma importância em razão da complexidade da execução 
contratual. 
 
A responsabilidade será do Estado, por meio do Órgão Gestor do Posto Próprio 
 
 
F – ESCLARECIMENTO DE ORDEM TÉCNICA, GESTÃO E OPERAÇÃO. 
Essas esclarecimentos se fazem necessários pois refletem diretamente um dos escopos 
principais da licitação que é a gestão de frota, a seguir descritos. 
1.         Foram informados na tabela Anexo V, os horários de funcionamento dos postos 
para efeito de dimensionamento da mão de obra. Os dias da semana que os postos devem 



ser operados, no entanto não foram informados. Confirmar, para dimensionamento da 
mão de obra, em quais dias da semana estes postos devem operar? 
 
O serviço de apoio à operação dos postos deverá ocorrer de segunda à sexta, de 
acordo com o Decreto nº 47.539, de 2018. 
 
 
2.O horário de funcionamento dos postos constante da tabela Anexo V, excluindo o CMI, 
é de 8:30 as 17:30 com 1 hora de intervalo para o almoço, o que não coincide com nenhum 
dos regimes de funcionamento previsto no item 8.1.8 do Anexo I. O regime constante da 
tabela deve ser considerado o correto, independente das opções do item 8.1.8 do Anexo 
I? 
 
A carga horária do serviço de apoio à operação é distinta do regime de operação 
dos postos, o qual poderá ser operado por servidor público civil ou militar, nos 
termos do subitem 8.1.9.1. Está correto o entendimento de considerar o regime 
constante na tabela do Anexo V para dimensionamento da força de trabalho de 
apoio e operação.  
 
 
3.Na tabela V, na última coluna, é definido que os postos deverão prever 1 funcionário por 
turno, e o horário previsto para funcionamento dos postos na mesma tabela é de 8 horas, 
exceto o CMI. Deve ser previsto mais de 1 turno por localidade? 
 
O item é indicativo do mínimo de pessoal alocado no apoio e operação do posto 
para cumprimento da jornada estabelecida. O licitante deverá prever no 
dimensionamento de sua proposta o cumprimento do horário informado, com o 
quantitativo mínimo de pessoal estabelecido. 
 
4.No item 8.2.3.1.1.8.19 do Anexo I, Termo de Referência, é mencionado a possibilidade 
de alteração do horário de funcionamento dos postos, inclusive fim de semana. 
Considerando que a legislação trabalhista impõe diversas restrições para alterações de 
horário de trabalho de um funcionário, como interstícios, etc., favor esclarecer em que 
condições poderia haver alteração de horário de funcionamento dos postos e como fazê-
lo atendendo a legislação trabalhista? 
 
Diante de necessidades de alteração do horário de funcionamento dos postos, este 
não se confunde com a carga horária de trabalho da equipe fornecida, a qual não 
necessitará ser alterada. A alteração de horário mencionada no item 8.2.3.1.1.8.19 
impactará aos órgãos atendidos pelo posto, mas não ao prestador de serviço que 
manterá a jornada inicialmente contratada. 
 
5.No item 8.2.3.1.1.8.19 do Anexo I, Termo de Referência, menciona que as alterações 
das horas de funcionamento dos postos serão definidas pelo GFE, enquanto no check-
list, no item 5, define que as alterações serão definidas pelo GPP. Esclarecer. 
 
A definição será realizada pelo GFE e operada pelo GPP. 
 
6.Item 5, Anexo VI: Para atender ao pré-requisito de início da prestação dos serviços de 
gerenciamento do abastecimento num município, para efeito de remuneração do 



gerenciamento, é suficiente a implantação dos recursos de abastecimento ou deve estar 
também implantado as sondas de medição dos tanques? 
 
É suficiente os recursos que permitam o efetivo abastecimento. 
 
 
7.A disponibilização do serviço de apoio à operação sendo disponibilizado em uma 
localidade antes da implantação do sistema, ela será remunerada? 
 
Está correto o entendimento. 
 
 
8.No item 12.4.38 do Anexo I, Termo de Referência, menciona a necessidade de “manter 
disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a acréscimos 
solicitados pela Administração”. Qual o efetivo adicional extra, máximo, que devemos 
prever para atender a este item, inclusive prazo para mobilização? 
 
O potencial de acréscimo permitido pela legislação será de 25% para o item do 
gerenciamento, contudo essa possibilidade somente será efetivada mediante 
Termo Aditivo aos Contratos. 
 
 
9.No item 1.3.3.1 – do anexo X – Dos Serviços de Operação dos Postos – Descreve os 
materiais necessários para recebimento de combustível, análise e controle de estoque, 
mas está faltando os seguintes itens: Pasta de Medição, Pasta d’água, suporte para 
termômetro e réguas de medição. Estes devem ser inseridos na proposta? 
 
O fornecimento de qualquer material para esta finalidade deverá constar da 
proposta. 
 
 
10.No item 1.2.4.11.1  -Sistema de combate a Incêndio – do anexo X – Com relação aos 
extintores já existente nos postos, a recarga e teste hidrostático dos mesmos serão a 
cargo do Estado? Se não, qual a quantidade, tipo e modelo devemos considerar por posto 
para poder mensurar o custo? 
 
Serão a cargo do Estado. 
 
 
11.Com relação aos atestados para habilitação técnica, é necessário apresentação 
especifica para o serviço de apoio à operação? Em caso afirmativo, conforme definido no 
item 9.4 do edital, deve ser comprovado movimentação equivalente a 50% do volume 
previsto no quadro de quantidade do item 4, da tabela do objeto (GERENCIAMENTO DO 
ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS POR MEIO DE SISTEMA E DISPOSITIVOS 
ELETRÔNICOS DE GESTÃO), do Anexo I, do Termo de Referência? 
 
Não. 
 



12.Em atendimento aos requisitos da NR24, informar se os postos possuem as condições 
necessárias (sanitários, vestiários, etc) para os operadores? Caso algum não atenda à 
norma, o Estado se responsabiliza pelas adequações? 
 
Caso o posto não possua as condições necessárias será de responsabilidade do 
Estado por meio do Órgão Gestor do Posto Próprio. 
 
 
13.Durante os testes de avaliação do sistema, os valores de quilometragem dos veículos 
lidos automaticamente pelo sistema terão alguma tolerância em relação ao exibido no 
indicador do veículo? 
 
Não será critério de avaliação a precisão na leitura do hodômetro. 
As empresas que se valem de várias filiais para realizarem seus faturamentos e 
fornecimentos devem comprovar a regularidade fiscal de sua matriz e das filiais que 
efetivamente realizarão o fornecimento. Segue entendimento do TCU neste sentido: 
“Constatado que a filial da empresa ora interessada é que cumprirá o objeto do 
certame licitatório, é de se exigir a comprovação de sua regularidade fiscal, não 
bastando somente a da matriz, o que inviabiliza sua contratação pelo Estado. 
Entendimento do art. 29, II e III, da Lei de Licitações, uma vez que a questão nele 
disposta é de natureza fiscal” (REsp 900.604/RN, 1.ª T., rel. Min. Francisco Falcão, j. 
em 15.03.2007, DJde 16.04.2007). 
Já em relação aos atestados de capacidade técnica, não há problema em se utilizar 
os das filiais. 
Documentos oriundos de pessoa jurídica de direito público gozam de fé-publica 
pela sua própria natureza. 
 
Belo horizonte 30 de janeiro de 2019. 
 
 
 

Samara de Oliveira Moreira Areal 
Pregoeira 

Central de Compras MG 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

 




