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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
ESTADO DO PARANÁ 

 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2017 
PROCESSO Nº. 464.2017 
IMPUGNANTE: Cooper Card Administradora de Cartões Ltda. 
CNPJ: 05.938.780/0001-39 
 
 
  Trata-se de impugnação aos termos do edital do pregão presencial n° 
07/2017 – cujo objeto é a contratação de empresa especializada em gerenciamento, 
implementação, administração e fornecimento de vale-alimentação/refeição, na forma 
de cartão eletrônico com chip e senha individualizada, para os servidores da Câmara 
Municipal de São José dos Pinhais/PR – interposta, tempestivamente, pela empresa 
Cooper Card Administradora de Cartões Ltda, devidamente qualificada em seu 
petitório. 

 
Em síntese, a licitante impugna o previsto nos itens 1.1 do edital da 

licitação e 2.3 da minuta do contrato, que estabeleceram a obrigatoriedade de que os 
cartões alimentação/refeição fornecidos pela empresa contratada possuam chip 
eletrônico. 

 
Requer o acolhimento da impugnação, com alteração do edital para que 

se possibilite à empresa contratada o fornecimento de cartões com tarja magnética.  
 

Da análise da impugnação. 
 

Alega a impugnante que o edital n° 07/2017 veda o fornecimento de vale 
alimentação/refeição, pela empresa contratada, por meio de cartões eletrônicos com 
tarja magnética, restringindo o objeto ao fornecimento de cartões com chip eletrônico. 
Argumenta que tal vedação não corresponde ao interesse público uma vez que o cartão 
com chip não é mais seguro que o cartão com tarja, e que tal previsão implica em 
limitação à concorrência no certame. 
 
  Não assiste razão à impugnante. 
 
  Com efeito, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é firme no 
sentido de que a exigência dos cartões magnéticos com a tecnologia do chip é razoável 
do ponto de vista da segurança e entra na esfera da discricionariedade do administrador, 
não violando o princípio da competitividade no âmbito da licitação. Observe-se: 
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“Considerando a jurisprudência do TCU de não haver irregularidade na 
exigência de cartões magnéticos com chip para o objeto licitado, eis que 
se afigura razoável e se encontra na esfera de discricionariedade do 
contratante fazer essa opção, pois não é considerada restritiva ao 
caráter competitivo da licitação, conforme acórdãos 1.228/2014, 
1.595/2014, 2.217/2014, 2.042/2014 e 2.218/2014 do Plenário, e 
4.674/2014 da 2ª Câmara; 
considerando, portanto, que não restou configurada a irregularidade de 
restrição à competitividade apontada pelo representante. 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
sessão da 2ª Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres 
uniformes da Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de 
Janeiro (Secex/RJ) emitido nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 
237 do Regimento Interno, em conhecer desta representação, considerá-
la improcedente, dar ciência desta deliberação, bem como da instrução 
da unidade técnica, à representante e à Amazul e arquivar este 
processo.” (Acórdão 7291/2014 – Segunda Câmara, TCU. Processo 
030.043/2014-0. Relator Marcos Bemquerer. Data da sessão 25/11/2014). 

 
  Note-se, ademais, que a opção pelo cartão com chip não ocorre apenas 
em razão do aspecto da maior segurança, mas também por representar o futuro da 
tecnologia dos cartões magnéticos, por ser mais avançada. O TCU também já se 
manifestou nesse sentido: 
 

“Considero que essa opção se insere na esfera de discricionariedade da 
administração do Coren/SP, não sendo razoável, portanto, que o 
Tribunal adote providências que possam obrigar a entidade a utilizar 
tecnologia que venha lhe causar prejuízos futuros, sob a justificativa de 
simplesmente se aumentar a competitividade do certame. Entendo que, 
neste caso, a busca da maior competitividade deve ser avaliada com 
ponderação. Aliás, o fato de ter acorrido ao certame três licitantes, se, 
por um lado, não indica uma ampla concorrência, por outro, também 
não sinaliza a ausência de competitividade. Cabe às empresas atuantes 
no setor a evolução de sua tecnologia com vistas a oferecer as soluções 
condizentes com essas novas e irreversíveis exigências, em vez de buscar 
junto ao Tribunal tutela a atuação mercadológica defasada. (...) 
Como se vê, no caso específico o Tribunal não vê as tecnologias de 
cartão magnético com e sem chip como alternativas em pé de igualdade, 
tratando-se, na verdade, de evolução tecnológica, sendo a opção 
com chip naturalmente a mais avançada, embora possa ser 
eventualmente onerosa. Outra condicionante de peso aventada no voto 
que é que não se pode tolher do administrador público a possibilidade de 
optar pela opção mais avançada, se devidamente justificada no processo 
administrativo próprio.” (Acórdão 7936/2014 – Segunda Câmara, TCU. 
Processo 028.136/2014-4. Relator Augusto Sherman. Data da sessão 
10/12/2014). 
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  Por fim, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná também se 
manifestou sobre a questão, e seu entendimento está em consonância com o do TCU: 
 

“Compulsando os autos, verifica-se no caso em apreço que a exigência 
de fornecimento de cartão de alimentação com chip não está em 
desacordo com o preceito insculpido no artigo 37, XXI, da CF/88, e não 
afronta as Leis n.º 8.666/1993 e 10.520/2002. (...) O caso dos autos 
indica que a escolha do administrador público pela solução tecnológica 
(cartão com chip de segurança) que melhor atende a finalidade pública 
respeitou os limites legais. A discricionariedade, como se sabe, não 
significa arbitrariedade, de modo que a escolha do objeto a ser 
contratado deve estar em consonância com os princípios que regem a 
Administração Pública e, mais especificamente neste caso concreto, as 
licitações. (...) Como dito, a discricionariedade da autoridade 
competente não extrapolou os limites legais. Ao contrário disso, está em 
consonância com o que dispõe o artigo 17, § 1º, da Portaria n.º 03/2002, 
que disciplina a execução do Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT). A exigência de cartão alimentação com chip se fez necessária 
para garantir mais segurança para a Administração e para seus 
colaboradores, dificultando a ocorrência de fraudes e clonagens. 
Ademais, fica claro que o uso da tecnologia com chip nos cartões 
alimentação não está inserido no regime de monopólio e não se trata de 
novidade, inclusive já bastante difundida entre as empresas do ramo. A 
matéria aqui tratada já foi enfrentada pelo Tribunal de Contas da União, 
que, por meio do Acórdão n.º 112/2013, Plenário, apontou que a 
exigência do emprego de cartão contendo microprocessador com chip, 
como ferramenta de controle na prestação de serviços de abastecimento 
com fornecimento de combustíveis, afigura-se razoável e não merece ser 
considerada restritiva ao caráter competitivo do certame. (...) Logo, 
impende afirmar que a exigência do fornecimento de cartões de 
alimentação com chip de segurança não fere o princípio da isonomia, 
assim como também não malfere a determinação de observância ao 
caráter competitivo do certame, mas permite uma maior segurança e 
controle sobre a contratação almejada.” (Acórdão 1160/16 – Tribunal 
Pleno, TCE/PR. Processo 614274/14. Relator José Durval Mattos do 
Amaral. Data da sessão 17/03/2016). 

 
Desta maneira, julga-se pela improcedência da impugnação aos termos 

do edital apresentada. 
 
  DECISÃO  
 
  À luz de todo o exposto acima, julga-se improcedente a impugnação 
apresentada pela empresa Cooper Card Administradora de Cartões Ltda. 
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São José dos Pinhais/PR, 09 de novembro de 2017.  
 
 

WALKIRIA MANSANO BORÇATO 
PREGOEIRA 


