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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS – SP  

 

 

  

 

Ref. PROCESSO Nº. 110/2022 
Pregão eletrônico n° 44/2022 
 
 
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 19.207.352/0001-40, com sede na Avenida Andrômeda, 885/sala 3521/3522 BCO, 

Green Valley Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.473-000, com endereço eletrônico 

licitacao@lecard.com.br e telefone (11) 2189-0404, vem respeitosamente por meio de seu advogado 

com procuração em anexo, como interessado no certame licitatório supracitado, propor a presente 
 

 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
em face ao EDITAL (Pregão eletrônico n° 44/2022), o que faz em razão dos fatos e fundamentos 

jurídicos adiante delineados: 

 
 

   01 - DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE: 

 
A impugnante tem interesse em participar na licitação promovida por este d. Órgão licitador, cujo objeto 

é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, 

emissão e fornecimento de documentos de legitimação – Vale Alimentação – por meio de cartões 

magnético, cartão eletrônico com ou sem chip de segurança, que possibilitem a aquisição de gêneros 

alimentícios “in natura” por meio de rede de estabelecimentos credenciados (Hipermercados, 

Supermercados, Mercados, Mercearias, Açougues, Frutarias...), conforme descrição do termo de 

referência. 

 

Assim, em conformidade com a legislação vigente (Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente a Lei nº 

8.666/93), qualquer cidadão e/ou empresa licitante interessada tem legitimidade para impugnar edital 

de licitação, em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública de 

Pregão, não restando, portanto, dúvidas quanto à pontualidade da presente minuta. 
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02- DOS FATOS: 

 
Trata-se de edital que por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação – Vale 

Alimentação – por meio de cartões magnético, cartão eletrônico com ou sem chip de segurança, que 

possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios “in natura” por meio de rede de estabelecimentos 

credenciados (Hipermercados, Supermercados, Mercados, Mercearias, Açougues, Frutarias...), 

conforme descrição do termo de referência. 

 

O termo de referência, anexo I do edital dispõe sobre a relação de pagamento relativo a prestação do 

benefício. Neste sentido:  

 
“O pagamento da Fatura/Nota Fiscal será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após 

os créditos serem disponibilizados nos cartões;” 

 

“A Contratada deverá realizar o repasse pontualmente aos estabelecimentos em até 20 (vinte) 

dias da utilização do crédito;” 

 

In casu, ao analisar as afirmações dispostas no termo de referência é possível constatar que são 

discriminados dois prazos: O do pagamento da nota fiscal em 15 (quinze) dias úteis e; repasse dos 

estabelecimentos em 20 (vinte) dias corridos. Entretanto, ao observar tal disposição é possível aferir 

que possui caráter totalmente desproporcional. Explico. Sob uma perspectiva lógica,  o prazo de 

pagamento em dias úteis ao ser considerado em dias corridos será no mínimo de 21 (vinte e um) dias.  

 

Logo, não há possibilidade da Licitante efetuar o repasse de um valor que sequer recebeu.   

 

O Princípio da Razoabilidade trata de impor limites à discricionariedade administrativa, ampliando 

o âmbito de apreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Estabelece que os atos da 

administração pública no exercício de atos discricionários deve atuar de forma racional, sensata e 

coerente. 

 

Todavia, no presente caso não há razoabilidade por parte da administração pública, sendo incoerente 

o disposto no presente edital.  

 

Dessa forma, perfeitamente cabível a retificação do Edital ventilado, a fim de que seja admitida a ampla 

competição de forma clara e sem qualquer parcialidade e/ou vício. 
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04 – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

 

Isto posto e preenchidos os requisitos legais, PUGNA A PETICIONANTE pelo recebimento da presente 

impugnação para que seja processada e julgada por este d. Sr. Pregoeiro da Comissão Permanente de 

Licitação, exercendo o juízo de mérito e de retratação, conforme prescreve o Art. 41 da Lei 8.666/93, 

para: 

 

1. Retificar no edital para que seja modificada a data para realização do repasse aos 

estabelecimentos. 

 

2. Caso não entenda pelas retificações do Edital, pugna-se pela emissão de parecer, informando 

quais os fundamentos legais e o estudo técnico que embasaram a decisão desta comissão; 

 

3. Por fim, na hipótese de não serem modificados os dispositivos editalícios impugnados, seja 

remetido a presente impugnação ao Tribunal de Contas de São Paulo - SP para manifestação, 

sob as penas da lei. 

 

4. Requer, por fim, que sejam as intimações e publicações efetuadas em nome do advogado 

Marcelo Alves Fischer, OAB/ES 33.809. 

 

 

Nestes Termos  

Pede Deferimento. 

 

 

De Barueri/SP para Iracemápolis - SP, 30 de setembro de 2022.  

 

 

 

______________________________________________ 

Lara Tonetto Barbosa 

OAB/ES 29.058 
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