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EXECUTIVO/LICITAÇÃO 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

AVISO DE DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. 

 

O Pregoeiro do Município de Areia Branca/RN torna público que, após 

análise das razões apresentadas, resolve acolher a impugnação impetrada 

pela empresa FAN CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA - CNPJ n. º 09.205.425/0001-01, em face do Edital do Pregão 

Presencial nº 004/2021, que tem por objeto a contratação de empresa 

especializada na Prestação dos Serviços de Administração e 

Gerenciamento Informatizado Via Web (INTERNET), do 

Abastecimento de Veículos pertencentes à Frota Própria e Locada do 

Município de Areia Branca/RN, com Cartão Eletrônico com Chip, 

em Redes de Postos credenciados. A íntegra da referida decisão se 

encontra na posse do Pregoeiro e sua equipe, podendo ser consultada na 

sala da Comissão de Licitações, localizada na Rua Padre Antônio 

Joaquim - 03, Centro Administrativo, ou solicitada através do e-mail 

cplabedital@gmail.com.  Em face disso, fica remarcada para o dia 17 de 

março de 2021, às 09h00 (nove horas), horário local, a sessão do 

presente certame. Areia Branca/RN, em 02 de março de 2021.  

Antônio Lopes Neto –  

Pregoeiro. 

 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN. 

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação dos 

Serviços de Administração e Gerenciamento Informatizado Via Web 

(INTERNET), do Abastecimento de Veículos pertencentes à Frota 

Própria e Locada do Município de Areia Branca/RN, com Cartão 

Eletrônico com Chip, em Redes de Postos credenciados. 

 

DECISÃO 

 

 Trata-se de Processo Licitatório - Modalidade Pregão 

Presencial nº 004/2021, instaurado pelo Município de Areia Branca/RN, 

que tem por objeto a contratação de empresa especializada na 

Prestação dos Serviços de Administração e Gerenciamento 

Informatizado Via Web (INTERNET), do Abastecimento de Veículos 

pertencentes à Frota Própria e Locada do Município de Areia 

Branca/RN, com Cartão Eletrônico com Chip, em Redes de Postos 

credenciados; 

 

Publicado o aviso do certame licitatório no Diário Oficial deste 

Município, fora impetrado em 01.03.2021 pedido de Impugnação por 

parte da empresa FAN CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. º 

09.205.425/0001-01 ao Edital do certame, oportunidade em que foi 

questionada a previsão contida nos itens 7.4, 7.8 e 7.12.1 do Anexo I, do 

Instrumento Convocatório. 

 

Da Tempestividade da Impugnação 

 

Como sabemos, ao regular a possibilidade de impugnação ao 

instrumento convocatório, assim preceitua o item 16.7 do Edital: 

 

16.7 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 

do Pregão. Para tanto, o referido pedido de impugnação ao 

edital poderá ser encaminhado digitalizado para o e-mail 

(cplabedital@gmail.com), ou protocolado no setor de 

licitações, localizada na Rua Padre Antônio Joaquim - 03 - 

Centro Administrativo - Centro. 

 

Compulsando os autos, percebe-se que a presente impugnação 

fora tempestiva, pois enquanto a sessão do presente certame fora 

designada para o próximo dia 04 de março do corrente ano (quinta feira), 

a peça impugnatória fora impetrada em 01.03.2021 (segunda feira). 

 

Comprovada a tempestividade da impugnação, passo a 

apreciação do seu mérito. 

  

Conforme já mencionado acima, a empresa FAN CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ n. º 

09.205.425/0001-01 questiona a previsão contida nos itens 7.4, 7.8 e 

7.12.1 do Anexo I (Termo de Referência), do Instrumento Convocatório, 

que especificam as seguintes obrigações da empresa a ser contratada: 

 

7.4 - Garantir de que todo combustível registrado pela bomba 

foi realmente abastecido no veículo indicado. 

 

(...) 

 

7.8 - Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos 

causados ao CONTRATANTE, por dolo ou culpa, bem como 

por aqueles que venham a ser causado por seus prepostos ou 

em qualquer estabelecimento da rede credenciada, em 

idênticas hipóteses, ressalvada a hipótese de caso fortuito ou 

força maior 

(...) 

 

7.12.1 - A CONTRATADA deverá zelar pela qualidade do 

combustível destinado a CONTRATANTE, certificando-se de 
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que os postos de abastecimento credenciados atendam a todos 

os requisitos exigidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP). 

 

Segundo a Impugnante, as obrigações acima transcritas são 

incompatíveis com o objeto licitado, qual seja, Prestação dos Serviços de 

Administração e Gerenciamento Informatizado Via Web (INTERNET), 

do Abastecimento de Veículos pertencentes à Frota Própria e Locada do 

Município de Areia Branca/RN, com Cartão Eletrônico com Chip, em 

Redes de Postos credenciados; 

 

Pois, na verdade, constituiriam responsabilidade de empresas 

que venham a ser contratadas para o fornecimento de combustível, objeto 

este bem diferente dos serviços objetivados com o presente processo 

licitatório. 

 

Ainda segundo a Impugnante, tais itens extrapolariam as 

obrigações contidas no art. 70 da lei nº 8.666/93, in verbis: 

 

Art. 70.  O contratado é responsável pelos danos causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado.   

 

Analisando os argumentos apresentados, entendo que assiste 

razão à Impugnante; 

 

Pois, de fato, o art. 70 da Lei de Licitações é taxativo ao 

mencionar que a empresa contratada é responsável pelos danos que venha 

a causar, seja por dolo ou culpa, na execução de seu contrato.  

 

Todavia, os itens impugnados apresentam claramente 

obrigações que extrapolam o limite do objeto licitado, sendo, portanto, 

incompatíveis e destoantes com os compromissos a serem assumidos pela 

empresa a ser contratada para a Prestação dos Serviços de Administração 

e Gerenciamento Informatizado Via Web (INTERNET), do 

Abastecimento de Veículos pertencentes à Frota Própria e Locada do 

Município de Areia Branca/RN, com Cartão Eletrônico com Chip, em 

Redes de Postos credenciados.     

 

  Em face disso, acolho a impugnação impetrada pela 

empresa FAN CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, 

razão pela qual determino a exclusão dos itens 7.4, 7.8 e 7.12.1 do Anexo 

I (Termo de Referência), do Edital do Pregão Presencial nº 004/2021, 

que tem por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação 

dos Serviços de Administração e Gerenciamento Informatizado Via Web 

(INTERNET), do Abastecimento de Veículos pertencentes à Frota 

Própria e Locada do Município de Areia Branca/RN, com Cartão 

Eletrônico com Chip, em Redes de Postos credenciados. 

 

Ato contínuo, com a alteração editalícia acima referida, e em 

consonância com o art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93, designo nova data para 

a realização da sessão de recebimento dos envelopes de proposta de preço 

e documentos habilitatórios das empresas interessadas neste certame, 

sendo: dia 17 de março de 2021, às 09:00 (nove) horas.    

 

 Cumpra-se, Publique-se. 

 

 Areia Branca/RN, 02 de março de 2021. 

 

 

_____________________ 

Antônio Lopes Neto 

CPF - 201.437.024-91 

Pregoeiro Municipal 
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