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TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita 

no CNPJ/MF nº 00.604.122/0001-97, com sede à Rua Machado de Assis, nº 904, Centro, na 

cidade de Uberlândia-MG, vem, por seu Procurador abaixo assinado, não se conformando 

com parte do Edital em epígrafe, oferecer sua IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, pelos 

fundamentos de fato e de direito a seguir expostos. 

 

I. FATOS 

 

1. A Impugnante atua com forte destaque em âmbito nacional no mercado de 

gerenciamento de cartões alimentação, refeição, gestão de frota, convênios e manutenção 

veicular, fazendo sempre uso de sua marca Valecard®, muito conhecida e respeitada no 

meio em que atua. 

 

2. Nesta condição, deseja participar da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo 

objeto é a: 

contratação de empresa especializada na administração de benefícios, com 

software próprio, emissão e entrega de cartões magnéticos personalizados, 

visando a gestão dos benefícios sociais concedidos pelo Município de Luís 

Eduardo Magalhães/BA, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de 

Trabalho e Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. 

 

3. Ocorre que, ao analisar o edital do certame verificou-se a existência de cláusulas que 

injustificadamente restringem a competitividade do certame, impondo condições 



 

 

desajustadas para com o objeto do edital, especialmente quando exige a entrega de cartões 

na residência de cada um dos beneficiários. 

 

4. Esta exigência dificultada a execução do objeto contratado de maneira não razoável, 

devendo ser alterada para que assim as empresas licitantes possam cumprir com o objeto 

contratado buscando uma maior eficiência, conforme determina os princípios que regulam o 

processo licitatório.  

 

5. Como tal proceder pode comprometer o alcance da finalidade precípua do presente 

procedimento licitatório – a seleção da proposta mais vantajosa e exequível –, busca esta 

Impugnação a retificação do instrumento convocatório. 

 

II. DIREITO 

 

II. 1. DA DESPROPORCIONALIDADE DO DESCONTO 

 

6. O Edital traz em comento no item 3.1 seguinte exigência: 

 

3.1. Prazo para emissão e entrega dos cartões (1ª via) após a assinatura 

dos contratos, será de até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento 

do respectivo pedido sendo de inteira responsabilidade da empresa a 

entrega dos cartões diretamente nos endereços dos beneficiários. 

 

7. Pelo acima exposto, percebe-se que há, inegavelmente, no presente caso, exigência 

desproporcional visto a dificuldade que é imposta as empresas licitantes sem qualquer 

justificativa.  

 

8. A exigência do texto editalício se mostra completamente desarrazoada em suas 

demandas. Os editais que contratam o mesmo objeto não apresentam exigência conforme a 

deste edital convocatório, ficando evidente assim, uma falta de razoabilidade quanto a 

mesma. 

 

9. É vigente no ordenamento jurídico a Lei n° 9.784 de 29 de janeiro de 1999 que, 

dispõe sobre as normas do processo administrativo no âmbito da administração federal 



 

 

direta e indireta, visando a proteção dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da 

administração. 

 

10. Na mesma lei, em seu artigo 2°, temos que a: 

 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência. 

 

11. Juntos, estes princípios indicam que o poder público está obrigado a mostrar o bom 

senso de seus atos com a ideia de coerência, racionalidade e sensatez, como bem afirma, de 

modo simples e objetivo. 

 

12. O princípio da razoabilidade é uma diretriz de senso comum, ou mais exatamente, de 

bom-senso, aplicada ao Direito. Esse bom-senso jurídico se faz necessário à medida que as 

exigências formais que decorrem do princípio da legalidade tendem a reforçar mais o texto 

das normas, a palavra da lei do que o seu espírito. 

 

13. É por óbvio que existe uma certa discricionariedade nos atos do administrador público 

garantida pelo princípio da legalidade, todavia, vem para restringir e garantir que a 

legalidade seja cumprida de modo razoável e proporcional a cada caso. 

 

14. No que tange a matéria do princípio da proporcionalidade, o mesmo Antonio José 

Calhau, dizer que:   

consiste em agir com bom senso, prudência, moderação, tomar atitudes 

adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de proporcionalidade 

entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as 

circunstâncias que envolvem a pratica do ato (O princípio da Razoabilidade 

dos Atos do Poder Público. Revista do Legislativo. Abril, 2009) 

 

15. No sentido de reafirmar a necessidade de que as decisões dos administradores 

públicos sejam baseadas nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim se 

manifestou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

 



 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E 

CONTRATRO ADMINISTRATIVO. Pregão presencial. Fornecimento de 

combustível. Edital que impôs limitação geográfica, consistente em distância 

máxima de 10 quilômetros do órgão contratante. Pedido liminar deferido. 

Possibilidade de o Poder Judiciário proceder à análise da legalidade e da 

razoabilidade dos atos administrativos. Qualquer disposição constante 

de edital, que venha a restringir a participação de candidatos, deve 

encontrar limite na legislação pertinente, devendo a administração 

apresentar justificativas razoáveis para a adoção da restrição. 

Princípio da competitividade.  

Incidência do art. 3º da Lei 8.666/93. Decisão agravada bem fundamentada, 

que deve ser mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

(TJ-RJ - AI: 000232147201668190000 RIO DE JANEIRO ARARUAMA 2 VARA 

CIVEL, Relator: PETERSON BARROSO SIMÃO, Data do Julgamento: 

09/03/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2016) 

 

16. Desta forma, mesmo quando o administrador tem certa liberdade de escolha em seu 

momento de ato discricionário, ele não poderá tomar uma decisão não razoável. Assim 

sendo, pode-se afirmar que o princípio da razoabilidade é uma decorrência direta do 

princípio da legalidade. 

 

17. Portanto, é valido solicitar que seja permitido a entrega de cartões também seja 

realizada diretamente às unidades escolares, visto que a exigência de entrega residencial se 

mostra completamente desproporcional e restringe fortemente a participação de 

diversas empresas, impedindo assim que a Administração alcance uma proposta vantajosa 

e que garanta a qualidade e exequibilidade dos serviços prestados. 

 

III. PEDIDOS 

 

18. Requer que o Edital seja alterado, especificamente quanto à exigência 3.1 do 

presente edital visto a desproporcionalidade da mesma, devendo ser ainda remarcada a data 

de realização do certame por se tratar de alteração significativa que modifica a formulação 

das propostas, concedendo prazo hábil de no mínimo 30 (trinta) dias úteis para 

apresentação integral da proposta, reestabelecendo assim a competitividade hoje 

prejudicada. 

 



 

 

19. Requer, ainda, que todas as intimações, caso encaminhadas eletronicamente, sejam 

enviadas ao e-mail mercadopublico@romanodonadel.com.br, com cópia para o e-mail 

licitacoes@valecard.com.br, e, caso encaminhadas em meio físico, sejam direcionadas ao 

endereço Avenida dos Vinhedos, 200, conj. 02, Gávea Office, Morada da Colina, Uberlândia – 

MG, CEP 38411-159. 

 

 

Uberlândia/MG, 14 de julho de 2021. 

 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 

Vitor Flores de Deus 

RG 16.254.081 SSP/MG 

CPF 099.822.686-60 
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