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Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde

Presidência da Comissão Especial de Licitação
DECISÃO Nº 1223515/2023

Versam os autos sobre pedido de impugnação interposto pela empresa, UP Brasil
Administração e Serviços Ltda. e LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, ao Edital do
Pregão Eletrônico nº 13/2023, que tem por objeto a contratação de serviços de administração,
emissão e entrega de "vale alimentação" por meio de cartão magné�co eletrônico.

Considerando que o modelo de julgamento da licitação deve ser indicado no
Termo de Referência, o qual é confeccionado pelos técnicos responsáveis pelo pedido, por meio
da realização de pesquisa mercadológica.

Considerando que o edital de licitação, antes de sua deflagração, foi subme�do à
análise e manifestação jurídica, tendo o Parecer Jurídico nº 179/2023 (1100565), opinado pela
possibilidade jurídica de publicação da licitação, de acordo com os critérios estabelecidos em
sua Minuta, inclusive quanto a forma de seleção dos fornecedores, sendo: Menor Preço Global
- ob�do pela aplicação de desconto da taxa nega�va de Administração do serviço. 

Posto isto, e considerando ainda, a manifestação da Gerência
Administra�va/Alimentação Cole�va, pelo Despacho nº 47/2023 (1223432), julgo
IMPROCEDENTE o pedido de impugnação apresentado, estando tal decisão em conformidade
com a legislação vigente.

 
Goiânia, 03 de março de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Gildeone Silvério de Lima,
Pregoeiro, em 03/03/2023, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Clerleis Rodrigues Lopes,
Presidente da Comissão Especial de Licitação, em 03/03/2023, às 14:28,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site
h�ps://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código verificador
1223515 e o código CRC 699EEB32.
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