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Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 55/2022 

Proc. Adm. nº 040/101.617/2022 

 

 

  

LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.207.352/0001-40, com sede Avenida Andrômeda, 885, 

Sala 3522 BCO, Green Valley Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.473-000, vem respeitosamente por 

meio de sua advogada com procuração em anexo, como interessado no certame licitatório 

supracitado, propor a presente 

 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

em face ao EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022 (Proc. Adm. nº 

040/101.617/2022), com Sessão Pública designada para o dia 11/11/2022 às 13h, o que faz em 

razão dos fatos e fundamentos jurídicos adiante delineados: 
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1 - DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE: 

 

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

objeto consiste na escolha da proposta mais vantajosa para a prestação dos serviços de 

administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão refeição/alimentação, para o 

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, pelo período de 24 (vinte e quatro) 

meses, conforme condições e especificações estabelecidas no referido edital e seus anexos. 

 

Assim, em conformidade com a legislação vigente (Lei nº 8.666/93 e 10.520/02) qualquer parte 

interessada tem legitimidade para impugnar edital de licitação, em até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data fixada para recebimento das propostas, que será dirigida ao Pregoeiro e 

encaminhada através do e-mail pregoeiro.tcmrj@gmail.com, não restando, portanto, dúvidas 

quanto à pontualidade da presente minuta. 

 

 

2 - DOS FATOS E FUNDAMENTOS: 

 

Trata-se de licitação promovida por este d. Órgão licitador, cujo objeto consiste na escolha da 

proposta mais vantajosa para a prestação dos serviços de administração, gerenciamento, emissão 

e fornecimento de cartão refeição/alimentação, para o Tribunal de Contas do Município do Rio 

de Janeiro – TCMRJ, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme condições e 

especificações estabelecidas no referido edital e seus anexos. 

 

2-1 DA ACEITAÇÃO DO DELIVERY 

 

Consta no termo de referência do edital no item 9.2 a seguinte exigência: 

 

9.2. ACESSO A APLICATIVOS DE ENTREGA EM DOMICÍLIO 

(“delivery”): A Adjudicatária deverá comprovar como condição da 

assinatura do contrato, sob pena de sua eliminação do certame, que possui 

convênio para pagamento em site (página na internet) e por aplicativo em 
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no mínimo uma das empresas de aplicativos de entrega de refeições 

prontas (delivery): Ifood, Rappi e Uber Eats”. 

 

Sem apresentar nenhuma justificativa técnica para a necessidade de a empresa vencedora possuir 

rede credenciada junto a aplicativos de delivery. 

 

Em outros termos, as empresas estão obrigadas a possuir convênio com empresas de aplicativo de 

delivery. Verifica-se que esta exigência não é legal, tão pouco razoável, uma vez que ultrapassa 

os limites da livre competição. A necessidade demonstrada no edital, na comprovação de 

aceitação de empresas de aplicativos de entrega de refeições prontas é uma condição excessiva 

para execução contratual, além de demandar desmedidos encargos para viabilização do objeto, o 

que pode restringir o caráter competitivo da disputa. 

 

Ademais, durante o estado de calamidade pública ocasionado por meio do Corona vírus, que 

afetou o Estado do Rio de Janeiro, reconhecido por meio da Lei Estadual nº 8.794/2020, 

justificava-se a exigência de delivery, tendo em vista, inclusive, que a Nota Técnica SEI nº 

56376/2020/ME (Ministério da Economia) indica que a COVID-19 "pode ser caracterizada 

como doença do trabalho", e alguns Tribunais Regionais no Trabalho – TRT’s bem como o 

próprio Tribunal Superior do Trabalho – TST, tem tido entendimento neste sentido.   

 

Dessa forma, diversas restrições foram impostas a fim de que se pudesse efetivamente conter o 

avanço da pandemia que se alastrava por todo território nacional e naquela época, vitimou diversas 

pessoas. 

 

Ocorre que não persiste mais no citado Estado a situação de calamidade pública em face da 

pandemia, conforme constata-se por meio do Decreto nº 47.870, de 13.12.2021, vide art. 1º: 

 

“Art. 1º – Fica prorrogado o prazo do estado de calamidade pública, 

reconhecido pela Lei Estadual nº 8.794, de 17 de abril de 2020, até o dia 

1º de julho de 2022. ”  

 

Em decorrência disso seria insustentável a exigência de delivery sob o crivo de se evitar 

doenças ocupacionais, ou mesmo conter o avanço de pandemias face a exposição dos 
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colaboradores à COVID-19, haja vista, primeiro, a inexistência de nexo de causalidade entre a 

suposta doença ocupacional e o trabalho desempenhado pelos colaboradores, e segundo, porque 

a supracitada Nota Técnica não é taxativa ao determinar que a covid-19 é uma doença 

ocupacional. Tão somente alerta que poderá ser considerada como tal.   

 

Insta ressaltar que o edital deve estabelecer as regras do certame de forma objetiva e clara. 

Entretanto, não poderá a Administração vincular qualquer exigência que limite o caráter da livre 

competição. 

 

Salta aos olhos o favorecimento a empresas que já possuem aplicativo de delivery ou convênio 

com as empresas de aplicativos de entrega, de modo que a imposição, fere inteiramente os 

princípios instituídos pela legislação vigente, ceifando o direito de interessadas no certame 

concorrem em condições iguais.  

 

No que tange a matéria, cumpre identificar que o entendimento predominante do TCU é no sentido 

de que cabe ao gestor definir com precisão as reais necessidades de fornecimento do vale 

alimentação aos seus empregados.  

 

No entanto, a atuação desse dirigente deve estar pautada nos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como os critérios técnicos para a fixação devem estar baseados em 

estudos realizados e constar do processo licitatório, o que não existe no presente caso. 

 

Nesse sentido, veja-se: 

 

REPRESENTAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E MANUSEIO DE 

VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO 

ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA 

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS CREDENCIADOS. INSUBSISTÊNCIA DOS 

ALEGADOS INDÍCIOS DE RESTRIÇÃO AO CARÁTER 

COMPETITIVO E DIRECIONAMENTO DO CERTAME. 

NECESSIDADE DE REDUZIR A TERMO OS CRITÉRIOS 

TÉCNICOS QUE RESPALDARAM A FIXAÇÃO DO 

NÚMERO MÍNIMO DE ESTABELECIMENTOS. 
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PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO. Na licitação 

para contratação de empresa especializada no fornecimento de 

vale alimentação, na forma de cartão eletrônico ou tecnologia 

similar, apesar de discricionária a fixação do número mínimo de 

estabelecimentos credenciados, o gestor deve estar respaldado 

em estudo técnico para fixar tal número, devendo reduzir a termo 

o referido estudo e juntá-lo aos autos do processo licitatório. 

ACÓRDÃO TCU 2367/2011. Data: 31/08/2011.  

 

Ademais, são por estas razões que, no intuito de coibir abusos na discricionariedade dos agentes 

públicos, o legislador pátrio fez constar no bojo da Lei nº 8.666/93 em seu Art. 3º, §1º, inciso I, 

ora aplicada subsidiariamente à esse certame, a vedação aos atos que restrinjam ou frustrem o caráter 

competitivo das licitações, inclusive a proíbe a previsão de preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes. 

 

Portanto, coaduna-se com a fundamentação exposta, torna-se evidente os indícios de 

direcionamento do certame em face de uma pequena parcela de empresas que em síntese cumpre 

os requisitos exigidos, sobretudo por não restar efetivamente demonstrado que a manutenção da 

exigência é indispensável ao cumprimento das obrigações contratuais.  

 

Nesse sentido, o art. 37, inciso XXI da CF/88 estabelece:  

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
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Corroborado com o dispositivo acima, a Lei nº 8.666/93, exige que o agente público se abstenha 

de praticar atos contrários aos princípios básicos do processo licitatório e a competitividade do 

certame. 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;    

 

Desta feita, ainda que um determinado ato seja praticado com certa margem de 

discricionariedade, este deve respeitar os limites impostos pelos princípios regentes, sob pena de 

gerar, em alguns casos, a convalidação do ato e, em outros, até mesmo a sua invalidação. 

 

Portanto, a imposição de a empresa possuir opção de compra através de e-commerce ou delivery 

por aplicativos, mostra-se abusiva e ilegal, visto que constitui legítima restrição à participação 

do certame, razão que merece ser revista. 
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3 - 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 esta d. Pregoeira, exercendo o juízo 

de mérito e de retratação, conforme prescreve o Art. 41 da Lei 8.666/93, para que: 

 

a. Seja retificado o item 9.2 do TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, a fim de que seja 

excluída a obrigatoriedade da aceitação de empresas de aplicativo de entrega (delivery); 

 

b. 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; 

 

c. Assim, na hipótese de não serem modificados os dispositivos editalícios impugnados, seja 

remetido a presente impugnação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para 

manifestação, sob as penas da lei. 

 

Requer, por fim, que sejam as intimações e publicações efetuadas em nome da advogada FLÁVIA 

RODRIGUES DO NASCIMENTO, OAB/E 37.594 (endereço infra impresso nesta peça e na 

procuração). 

 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

De Barueri - SP para o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro/RJ, 

04 de novembro de 2022. 

 

 

_______________________________________ 

Flávia Rodrigues do Nascimento 

OAB/ES 37.594 
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 7fb97e11cb6b5cafc44fddefbe7a343462765a6389c358bc27eedde14b8eb424 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 84017 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "NOVA PROCURAÇÃO PÚBLICA", cujo assunto é descrito 
como "NOVA PROCURAÇÃO PÚBLICA", faz prova de que em 19/09/2022 16:22:57, o responsável Le Card 
Administradora de Cartões Ltda (19.207.352/0001-40) tinha posse do arquivo com as mesmas características 
que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Le Card Administradora de Cartões Ltda a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 19/09/2022 17:10:14 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x65c614bd283d30c8bf9e4d86c10c0d8c01e9a0ae7be4673b26f0a58e5c4f0a5d. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 22bf993dd9c9abcab94f1a0e39080ec1cff262f1d49caa011ef61ea19c7e0055 foi autenticado de acordo 
com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único 
denominado NID 86715 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "PROCURAÇÃO - ADVOGADO - ASSISTENTE", cujo 
assunto é descrito como "PROCURAÇÃO - ADVOGADO - ASSISTENTE", faz prova de que em 03/10/2022 
16:29:11, o responsável Le Card Administradora de Cartões Ltda (19.207.352/0001-40) tinha posse do 
arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Le Card 
Administradora de Cartões Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 03/10/2022 16:30:25 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x04606d7d2eef5f8e77465f82b2c2cff3e7cc927971a5d2d414ee5aa2b0e8beb3. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.
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