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Procedimento n° 1663/2020 

Interessado: GERÊNCIA TRANSPORTES  

Assunto: LICITAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

 
Despacho: 
         
Respostas às impugnações 
 

• TICKET LOG – TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 

Diante do exposto, requeremos seja a presente impugnação RECEBIDA, CONHECIDA e 

PROVIDA INTEGRALMENTE, para que, ao final, esta Douta Comissão de Licitação altere o 

edital deste Pregão no que tange a qualificação econômico-financeira e a média da ANP, 

conforme fundamentos acima mencionados. Ademais, em razão da ampliação de disputa no 

caso de deferimento da impugnação, REQUEREMOS também a alteração da data do Pregão. 

 

A empresa Ticket assevera que a utilização da Tabela de preços de 

combustíveis da ANP traz onerosidade excessiva a contratante de algo que 

está fora de seu controle. 

Resposta: Em analise ao pleito da empresa Ticket, entendo que é 

necessário alterar a forma de faturamento, retirando a expressão “OU” do 

trecho “valor praticado na bomba (valor de varejo) no momento do 

abastecimento OU preços médios dos combustíveis constantes da tabela de 

preços emitida pela ANP...”  

Tal alteração far-se-á necessária, em virtude de manter o contrato 

devidamente equilibrado. Cabe ao contratante o papel de monitoramento dos 

preços públicos e conferi-los se não há discrepância com aqueles apurados 

pela ANP e informar aos condutores quais postos apresentam o menor preço 

naquela data, sempre levando em conta a distância a ser percorrida para tal 

abastecimento apresenta a vantajosidade.  

É valido ressaltar que neste momento de crise de saúde e econômica, os 

preços dos combustíveis apresentam grande volatilidade, seja para mais, como 

também para menos.  
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Atenciosamente 

 

Cuiabá/MT, 29 de abril julho de 2021 

  
 
 
 

Paulo Henrique Martins Rodrigues de Souza 
Gerente de Transportes e Apoio Logístico 

Matrícula 100917 
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