
  

 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

 

SETOR DE LICITAÇÃO 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Rom Card 

Administradora de Cartões Ltda, requerendo a suspensão do certame para as 

correções apontadas. 

Aduz como fundamento jurídico, ofensa ao Princípio da Legalidade. Que 

o Edital estipulou cotação de mercado como se fosse uma gincana, onde a 

mesma estar licitando não para administração pública mas para o comércio 

privado, maculando todo processo licitatório, atropelando todos princípios que 

norteiam a administração pública.  

Que a exigência de que fala menor taxa no comércio privado desvirtua a 

natureza do negócio, afasta a economicidade, além de ser uma verdadeira 

intromissão administrativa na seara privada. Em síntese é o reclamo. 

 

DO MÉRITO 

Não se olvida que o administrador público em qualquer decisão esteja 

atrelado aos princípios públicos, entre eles o da legalidade. Mas não se olvida 

também que quando trata-se de processo licitatório deve obrigatoriamente a 

administração pública observar sempre a melhor proposta, pois se assim não for 

estaria ferindo-se a essência da competitividade.  

 

Cumpre ressaltar também que o Edital não fixou a menor taxa mas sim, 

fixou a taxa máxima, ou seja, o valor da taxa máxima foi fixada em 4%.  

Tem-se que a fixação no equivalente a 4% de taxa máxima teve como 

critério o limite a ser utilizado pois se assim não for deixando-se tal taxa a critério 



ou a livre arbítrio da administradora poderá ocasionar taxas abusivas, ai sim 

ferindo o critério e os princípios administrativos.   

Somente para argumentar caso não fosse fixada a taxa máxima de 

administração cobrada da rede credenciada abre - se espaço para cobranças e 

imposição de prazos abusivos, o que pode inclusive dificultar credenciamentos, 

sobretudo de comerciantes para venda de produtos alimentícios. 

Cumpre salientar que a Administração não pretende interferir 

arbitrariamente na relação contratual ou no valor das taxas cobradas pela 

Contratada dos estabelecimentos mas, considerando o princípio da 

razoabilidade, definir o valor máximo e os limites a essa cobrança, dentro dos 

quais a Contratada tem liberdade de negociação com os estabelecimentos, 

evitando surpresas e elevação dos custos de manutenção ao longo do contrato. 

 

 Por fim, sobre a fundamentação baseada nos recursos especiais 

repetitivos Tema 1038, tem-se que todo julgamento foi baseado em fixação de 

taxa mínima o que não ocorreu no presente Edital haja vista o mesmo fixar taxa 

máxima. 

Diante do exposto acima, entende esta assessoria não assistir razão à 

impugnante uma vez que o modelo adotado preza pela transparência do 

certame, ao definir critérios de classificação que na prática correspondam ao 

alcance da melhor proposta. 

 

 

 

Bandeirante – SC., 03 de maio de 2022. 

 

NADIA DREON FARIAS ZANATTA 

Assessora Jurídica 

 


