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ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 32/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 

 

 

 

A proponente Rom Card Administradora de Cartões Ltda., inscrita no CNPJ nº 

20.895.286/0001-28, Inscrição Estadual n.º 257.436.987, sediada na Rua Expedicionário Holz, 550 – 

14º andar – Sala 1401 - América - Joinville/SC, CEP: 89201-740 – Fone: (47)3801-2861 – Edifício 

Helbor Dual Offices & Corporate, por intermédio de seu representante legal, Sr. Ricardo Luiz dos 

Santos, portador da Carteira de Identidade n.º 3.821.109 SSP/SC e do CPF n.º 021.090.379-11, pelo 

seu procurador abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar:  

IMPUGNAÇÃO – com fulcro no artigo, nos termos da Lei Federal n° 10,520, de 17/07/2002, com 

aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006  

e do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

I - DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Considerando que a IMPUGNANTE é uma empresa que exerce a atividade compatível com o 

objeto da licitação e, portanto, pretensa licitante, o prazo para impugnação é de até o 3º dia útil 

da data fixada para abertura da sessão pública. 

 

A contagem dos prazos nos processos licitatórios e nos contratos administrativos está disciplinada no 

artigo 110 da Lei 8.666/1993, da seguinte forma: 

 

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão 

os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. 

 

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste 

artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. (Grifo nosso) 

 

II – DO PRAZO PARA RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO 

 

  Como regra, a impugnação ao edital não tem efeito suspensivo em relação à realização 

do certame. Mas, é obrigação do Pregoeiro respondê-la no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 

contados da data de recebimento da impugnação. 
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  Dessa forma, o pregoeiro deverá apresentar resposta dentro do prazo legal, sob pena de 

invalidação do certame, pois, diante do silêncio restará inviável a formulação adequada e satisfatória 

das propostas. 

 

 

1. DA SÍNTESE DOS FATOS 

 

Inicialmente, por meio destes sites especializados, a Impugnante recebeu o extrato da licitação pública 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 às 08h15min, do dia 04 DE MAIO DE 2022, 

cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, 

GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS 

OU ELETRÔNICOS, DO TIPO VALE-ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, POSSIBILITANDO O 

PAGAMENTO POR QRCODE VIA CELULAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DA 

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. No entanto, conforme se 

vê no edital há vícios, inclusive de legalidade, que maculam o procedimento licitatório. 

 

Primeiramente, o edital estipula um desconto MENOR PREÇO POR ITEM (Considerando Menor taxa 

de administração para os estabelecimentos credenciados, e taxa zero para o município de Bandeirante).   

 

Seguindo, verifica-se que o edital estipulou cotação de mercado como se fosse uma gincana, onde 

a mesma estar licitando não para administração pública mais para o comercio privado,  

maculando todo processo licitatório, atropelando todos os princípios que norteiam a administração 

pública conforme se extrai do instrumento convocatório. 

 

Por fim, há a exigência de que haja menor taxa no comercio privado, o que desvirtua a natureza 

do negócio, afasta a economicidade, além de ser uma verdadeira intromissão administrativa na 

seara privada conforme abaixo: 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

9.1. No julgamento das propostas, será considerada a de MENOR PREÇO POR ITEM (Considerando 

Menor taxa de administração para os estabelecimentos credenciados) desde que atendidas às 

especificações constantes deste Edital. 

9.2. O objeto deste processo licitatório será adjudicado por MENOR PREÇO POR ITEM 

(Considerando Menor taxa de administração para os estabelecimentos credenciados). 

 

Diante disso, espera e requer a suspensão temporária do presente certame, visando a 

consagração do princípio da competitividade e legalidade, além das alterações no instrumento 

convocatório para suprimir tais irregularidades. 

 

É o breve relato fático. 
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2. DAS RAZÕES DE MÉRITO 

 

Sabe-se que a Administração Pública, ao contrário dos particulares, só faz aquilo que a lei determina, 

ou seja, está vinculada a obedecer a legislação, tendo discricionariedade, apenas quando a 

legislação determina. Por outro lado, os particulares podem fazer tudo aquilo que a legislação não 

proíbe. 

 

Assim, não foi conferida ao Administrador discricionariedade para fazer tais exigências, portanto há 

clara violação ao princípio da legalidade, devendo tal item ser extirpado do instrumento 

convocatório. 

 

Nos termos do artigo 3º, § 1º, I da Lei 8.666/93, é vedado aos agentes públicos inserirem em atos de 

convocação cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo 

do certame, in verbis: 

 

Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 

do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 

que lhes são correlatos. 

 

§ 1º - É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede 

ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 

8.248, de 23 de outubro de 1991; 

 

No mesmo sentido, o art. 3º, II da Lei 10.520/02 estabelece que na fase preparatória do pregão o 

administrador público tem a obrigação de definir corretamente o objeto, sendo vedadas as 

especificações excessivas, irrelevantes e desnecessárias que limitem a competição, vejamos: 

 

DA INTERFERÊNCIA CONTRATUAL DE TERCEIROS: 

 

O órgão licitante invade a seara alheia, o que torna o ato ilegal, vez que a negociação entre rede 

credenciada e empresa de gerenciamento devem obedecer a regra do livre comércio, e esse acordo 

em nada lhe diz respeito, afinal, compete a ele tão somente garantir que quantitativo mínimo de 

estabelecimentos solicitados sejam efetivamente credenciados. 
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Tal exigência é totalmente desarrazoada e estranha ao objeto da licitação em comento, pois interfere 

na relação Jurídico contratual de terceiros, senão vejamos o que diz o egrégio Tribunal de 

Contas de São Paulo: 

 

“No entanto, analisando de forma mais acentuada, já que a dilação 

probatória e a suspensão do certame me permitiram esta reflexão no 

presente caso – entendo que tanto o repasse de 2% como também a 

limitação da taxa de administração, ainda que direcionadas à vencedora, 

merecem reparos, pelos seguintes motivos: a primeira, porque carece de 

amparo legal, e a segunda por ser questão atinente à relação entre a 

contratada e os credenciados, não me parecendo apropriado a 

interferência do órgão licitante neste vínculo, impondo limites 

naquela fixação. A propósito, relembro excerto do r. voto do Eminente 

Conselheiro Renato Martins Costa sobre o tema, acolhido pelo Plenário 

na sessão do dia 24/6/2009, nos autos do TC-858/006/09, como segue: 

‘[...] Entendo que essa disposição realmente extrapola os limites da 

atividade de produção de regras da licitação, por interferir em 

relações jurídicas do direito privado, travadas entre a licitante 

vencedora e terceiros, cujo conteúdo obrigacional é estranho ao 

contrato administrativo e sofre naturalmente os influxos da livre 

concorrência, postulado da ordem econômica nacional (artigo 170, 

IV, da Constituição Federal. (TC- 40780/026/10 e TC1620/004/10) 

(grifei) 

 

 

Ainda temos : 

 

Descreve o egrégio Tribunal de Contas De São Paulo no TC-003278.989.14-0: 

 

Considerando que o processo licitatório se presta à garantia da 

observância do princípio constitucional da isonomia e à seleção da 

proposta mais vantajosa, regras que eventualmente afrontem a legalidade 

e/ou impeçam a correta elaboração de propostas devem ser bem 

esclarecidas, previamente à realização do certame, evitando sobrevida de 

eventual elemento prejudicial à competitividade. Na hipótese, oportuno 

que a Administração justifique todas as questões impugnadas, das quais 

destaco, em princípio, a limitação do percentual de desconto máximo a 

ser ofertado pelas interessadas, prática que reiteradamente tem sido 

condenada por esta Corte, eis que as normas de regência possibilitam a 

apresentação de proposta no limite de sua estrutura de custos, não 
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cabendo impor obstáculos à maior ou menor lucratividade das licitantes. 

(...) Destarte, resta claro que ao limitar a taxa de credenciamento, a 

Administração Pública limitou o percentual máximo a ser ofertado 

pelas licitantes, impedindo assim a obtenção da proposta mais 

vantajosa aos cofres públicos, e desrespeitando os ditames legais. 

Desta forma, requer seja alterado a Nota do edital que veda o 

credenciamento de estabelecimentos com taxa superior a 5,00% (cinco 

por cento), vez que tal exigência é excessiva e estranha a licitação, bem 

como impedirá o caráter competitivo do certame. 

 

2.1. QUANTO AO DESCONTO MÍNIMO EXIGIDO 

 

Licitação não pode fixar percentual mínimo para taxa de administração, decide Primeira Seção Em 

julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.038), a Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese de que os editais de licitação ou pregão não podem conter 

cláusula que estabeleça percentual mínimo referente à taxa de administração, sob pena de ofensa 

ao artigo 40, inciso X, da Lei 8.666/1993, mesmo que a previsão da taxa busque resguardar a 

administração pública no caso de propostas supostamente inexequíveis. 

 

A fixação de percentual mínimo de taxa  de  administração  em  edital  de licitação/pregão fere 

expressamente a norma contida no inciso X do art. 40 da Lei nº 8.666/93, que veda “a fixação de 

preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência”. 

 

Cuida-se a escolha  da  taxa  de  administração,  como  se  vê,  de  medida compreendida  na  área  

negocial  dos  interessados,  a  qual  fomenta  a competitividade entre as empresas que atuam 

nesse mercado, em benefício da obtenção da melhor proposta pela Administração Pública. 

 

Veja que, tal exigência, apenas limita a competição, sem qualquer razão de ser. 

 

Portanto, pugna para que a Administração reveja o instrumento convocatório para que, permita que 

os INTERESSADOS juntamente com os estabelecimentos credenciados atuem com liberdade, 

“política de preços privados” para ofertar o melhor preço possível. 
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3. DOS PEDIDOS 

 

Pelo exposto, requer a esse Nobre Pregoeiro que RECEBA a presente Impugnação e suspenda o 

certame, para que se proceda as correções apontadas, conforme os termos apontados. 

 

 Requer, ainda, que todas as intimações, casos encaminhados eletronicamente, sejam enviadas ao e-

mail com cópia para o e-mail: ricardo@romcard.com.br 

 

 

Nestes termos e com os inclusos documentos,  

Pede provimento ao presente. 

Joinville/SC, 28 de abril de 2022 

 

 

ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 
CNPJ 20.895.286/0001-28 
RUA EXPEDICIONARIO HOLZ, 550 – SALA 1401- AMÉRICA 
JOINVILLE/ SC – CEP: 89201-740 
ricardo@romcard.com.br 
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