
 

 

ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO OU QUEM LHE FAÇA AS VEZES DA PREFEITURA 

DE MUNICIPIO DE COLORADO - RS 

 

 

 

 

 

CR 01/2021 

 

 

A empresa Berlin Finance Meios de Pagamentos LTDA, 

cnpj 16.814.330/0001-50, com sede Av. Dr. José Bonifacio Coutinho Nogueira, 150, loja 02, 

Campinas/SP 13.091-611 por seu representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Senhoria, IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL na forma do §1º e § 

3º, do art.41 da Lei 8.666/93, por descumprimento às normas e condições a que a 

Administração está estritamente vinculada, conforme abaixo passa a expor: 

 
 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

 

A data de início está prevista para o dia 25/11/2021, o que 

torna tempestiva a presente impugnação de edital. 

O edital apresentou diversas incoerências, que serão 

apresentadas no decorrer da presente petição, que tem embasamento jurídico no artigo 5º, 

XXXIV, “a”, da Constituição Federal e pelo artigo 109, da Lei nº 8.666/93 

 

 

DA EXIGÊNCIA DE REDE ANTECIPADA 

 



 

 

No item 2.1.4 Quanto à Qualificação Técnica alínea “C”,  é 

exigido que os licitantes comprovem, durante a fase de habilitação de qualificação técnica, 

possuir rede prévia. 

Entretanto, tal exigência fere os princípios da licitação, sendo 

ilegal, e favorecendo determinadas empresas em detrimento das demais, podendo ser 

considerado com indicio de direcionamento do objeto. 

Vejamos o que diz o TCE/SP sobre a apresentação da rede 

credenciada na fase de habilitação, ou seja, apresentação da rede antecipada: 

9797.989.15-9. SESSÃO DE 03/02/2016. RELATOR 

CONSELHEIRO 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO: 

“2.2 Procedente o questionamento direcionado à apresentação 

da rede credenciada mínima no momento da habilitação, eis que, de acordo com o § 6º do 

artigo 30 da Lei nº 8.666/93, nesta fase é permitido apenas exigir das licitantes a declaração 

formal de que reúne condição de apresentar, no momento oportuno, a rede de 

estabelecimentos definida no ato convocatório, se for declarada vencedora do certame.” 

Assim tal exigência pode ser entendida como direcionamento e 

por ser ilegal deve ser retirada do edital. 

Entendimento este partilhado também pelo TCE/PR que assim 

decidiu: 

 

A exigência de rede credenciada pré-constituída, ainda na fase 

de habilitação, restringe a competitividade. 

Este Tribunal já decidiu que só é possível tal exigência do 

licitante vencedor no momento da contratação, com prazo razoável para sua demonstração, 

conforme decidido pelo Acórdão nº 2.252/17 - Tribunal Pleno. 

PROCESSO Nº: 439256/17 - ACÓRDÃO Nº 2785/19 - Tribunal Pleno 

O Tribunal de Contas do RS em caso semelhante também 

entendeu que a exigência da rede ainda na fase de habilitação, configura-se como 

favorecimento ilegal, e cria empecilhos para o correto andar do processo, : 

O objeto do competitório consiste na contratação de empresa 

paragerenciamento de benefício eventual decorrente de emergência ou calamidade,na forma do 

artigo 22, da Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica de Assistência Social– LOAS), como integrante 

das medidas de enfrentamento da pandemiadecorrente da COVID-19, o que se dará através de 

cartões eletrônicos oumagnéticos.Entre as exigências estabelecidas para a habilitação, 

consta:2.1.3 – Qualificação Técnica:2.1.3.3. Comprovação de que possui no mínimo 1.400 (um 

mil equatrocentos) estabelecimentos comercias das categorias:supermercados, hipermercados, 



 

 

padarias, minimercados, mercearia,atacados, armazéns credenciados no Município de Porto 

Alegre.O requisito, contudo, parece favorecer empresas locais e não sejustificar diante da 

possibilidade de, uma vez encerrada a licitação, o respectivovencedor estabelecer, na fase de 

contratação, uma rede de estabelecimentosconveniados.A propósito, a jurisprudência 

dominante do Tribunal de Contas daUnião – TCU, em contratações de prestação de serviços de 

fornecimento devales-alimentação, encaminha-se no sentido de ser exigida apenas do 

licitantevencedor a apresentação da rede credenciada, e, ainda assim, mediante a fixaçãode 

prazo razoável, sob pena de haver prejuízo à competitividade na licitação (...) 

Processo nº21277-0200/20-2 

 

Por limitar a ampla concorrência e ir contra o entendimentos 

dos tribunais, pede-se que tal exigência seja revista e no final alterada, permitindo que o maior 

número de empresas participem. 

 

DO PEDIDO 

Finalmente, requer seja recebida a presente impugnação ao 

edital para julgar totalmente procedente os itens impugnados, suspendendo liminarmente a 

licitação marcada para o próximo dia 25 de novembro, para a revisão e exclusão dos itens 

acima mencionados, pois é clara a afronta ao principio da ampla competitividade e isonomia. 

 

Ribeirão Preto, 18 de novembro de 2021 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

Berlin Finance Meios de Pagamentos 
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