
 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 01 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2022 

PROCESSO N°: 45093/2022 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento, 

administração e gerenciamento de Vale-Alimentação, por meio de Cartão 

Eletrônico/Magnético de Débito com chip de segurança e senha individual, para recarga 

mensal, com ampla participação no comércio varejista no sul do Estado do Espírito Santo, 

destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores da Agência Municipal 

de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA. 

  

1. INTRODUÇÃO  

1.1. O presente procedimento licitatório tem como escopo a contratação de empresa 

especializada para fornecimento e gerenciamento de benefício de vale-alimentação.  

1.2. O Pregão Eletrônico n° 001/2022 foi republicado no dia 31 de agosto de 2022, com 

a data de abertura do certame marcada para o dia 19 de setembro de 2022, às 12h30min.  

1.3. Ocorre que, no dia 31 de agosto de 2022 às 10h35min, foi protocolada impugnação 

ao Edital de Pregão Eletrônico n° 001/2022, encaminhado, via correspondência 

eletrônica. 

 

2. DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO  

2.1 Nos termos do item 37 do Edital de Pregão Eletrônico n° 001/2020, as solicitações de 

impugnação de Edital referentes ao procedimento licitatório deverão ser dirigidos ao(a) 

Pregoeiro(a) até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. 

2.2. Caberá ao(à) Pregoeiro (a), auxiliado pelo setor técnico responsável pela contratação 

e/ou pela Assessoria Jurídica, decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, podendo ser estendido com justificativa. 

2.3. Estando a abertura da sessão pública agendada para o dia 19/09/2022, às 12h30min, 

e tendo sido o presente pedido de impugnação protocolada pela requerente no dia 

31/08/2022, reconhece-se a tempestividade do mesmo.  

 

3. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO  

3.1. A requerente faz o seguinte questionamento:  

Assunto: Solicitação de IMPUGNAÇÃO de edital dada a inobservância à obrigatoriedade 

de exigir a regularidade das empresas licitantes e de seu responsável técnico junto ao 

CRA-ES. 

Informamos que o edital do Pregão Eletrônico 001/2022 proposto pela AGERSA, 

conforme publicado no DIOES de 31/08/2022, contém incorreção que impõe em sua 

imediata IMPUGNAÇÃO, de modo a evitar que o processo licitatório prossiga com o 



 

 

caráter de ilegalidade, já que não foi exigido o registro das Empresas Licitantes e dos 

respectivos Atestados de Capacidade Técnica no CRA-ES. A prestação dos serviços de 

Administração de Cartão Eletrônico, envolverá campos de atuação exclusivos da 

Administração, de acordo com Lei 4.769/65, regulamentada pelo Decreto 61.934/67. 

O termo Administradora de Benefícios foi criado pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, mediante RN 196/2009, para descrever exclusivamente as 

administradoras de planos de saúde. 

De outro lado, vale destacar também a separação da forma de atuação das 

Administradoras de Cartão de Crédito, das Administradoras de Cartão de Benefícios, 

muito embora nada impeça uma única empresa atuar nos dois ramos. Isso ocorre, pois as 

Administradoras de Cartão de Benefícios prestam serviços diferentes dos serviços 

praticados pelas instituições financeiras – regulamentadas pelo Banco Central, assim 

como das empresas de concessão de créditos próprios mediante taxa de juros.  

Segundo o Adm. Idalberto Chiavenato, maior autoridade literária em Gestão de Pessoas 

do país, os benefícios organizacionais pertencem à estrutura de remuneração das 

Empresas, uma vez que é uma importante ferramenta de Recursos Humanos, pois a 

política de incentivos de pessoas vai muito além da obrigação salarial. 

Ao pertencer à estrutura própria de Recursos Humanos, a operacionalização do 

fornecimento dos benefícios em forma de incentivos são comumente terceirizadas às 

Administradoras de Cartões de Benefícios, que por sua vez disponibilizam os créditos de 

forma otimizada aos colaboradores, visando alimentação, refeição, cultura, presente, 

combustível, farmácia e outros. 

Ao terceirizar a gestão dos benefícios de seus colaboradores, as Empresas contam com 

uma série de vantagens operacionais, como cartão individual de fácil utilização e senha, 

redução de custos operacionais, simplificação da rotina de Recursos Humanos, 

gerenciamento online de saldo, relatórios periódicos e prevenção de problemas. 

Ao terceirizar a gestão administrativa e financeira dosrecursos monetários provenientes 

da política de incentivos, a Empresa contratada praticará Administração dos bens dos 

colaboradores. 

O objeto do Certame está plenamente vinculado com os campos privativos da 

Administração, conforme alínea “b” do art. 2º da Lei 4.769/65, considerando que a 

prestação do serviço de “Administração de Cartão de Alimentação” envolve técnicas e 

métodos na área de Administração Financeira e Orçamentária. 

Procedendo à retificação, esta CPL estará obedecendo à Lei 14.133 de 01/04/2021, 

conforme disposto em seu art. 67, incisos I e II, bem como inciso VI, parágrafo 5º: 

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico profissional e técnico-

operacional será restrita a: 

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional 

competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação; 

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, 

quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços 

similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como 

documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei; 

VI - § 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado 

que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, 

em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 

(três) anos. 

A certificação dos Atestados de Capacidade Técnica tem como principal finalidade 

entregar, para a Administração Pública, licitantes comprovadamente capacitados e, para 



 

 

isso, o CRA-ES trabalha intensamente diligenciando por meio documental e por 

fiscalização presencial, visando certificar atestados referentes a serviços efetivamente 

prestados nos padrões contratados, dando garantia aos gestores públicos de que o 

prestador de serviço possui capacidade técnica para realizá-lo. 

Para obtenção do Registro do Atestado de Capacidade Técnica no CRA-ES, são 

necessárias exigências que garantam a prestação dos serviços, evitando que empresas sem 

habilitações técnicas participem de certames munidas de atestados de capacidade técnica 

falsos. 

Caso esta CPL constate algum indício que possa comprometer a correta prestação do 

serviço contratado, poderá solicitar o envolvimento do Conselho para cobrar a correção 

do fato, incluindo penalização dos envolvidos, quando cabível. 

Portanto, sendo obrigatória e necessária a exigência de registro das licitantes e dos 

atestados deste Certame no CRA-ES, sendo necessária a alteração dos termos de 

qualificação técnica do Edital, em atendimento ao art.15 da Lei 4.769/65 conjugado com 

o art. 67 da Lei 14.133/2021. 

O Conselho Regional de Administração do Espírito Santo – CRA-ES, Autarquia Federal, 

dotada de personalidade jurídica de direito público, é uma entidade consultiva, 

orientadora, disciplinadora e fiscalizadora do exercício da profissão da Administração, 

em cumprimento à Lei nº 4.769/65 e seu regulamento aprovado pelo Decreto nº 

61.934/67. 

Além disso, o CRA-ES se coloca à disposição dos órgãos licitantes por meio do e mail 

rafael.barros@craes.org.br e tel (27) 2121-0513, para no decorrer da execução do contrato 

de prestação de serviço de Administração, fazer as diligências necessárias para a apuração 

de desvios de conduta ética e técnica da contratada e do seu respectivo responsável 

técnico. 

Nestes termos, pede e espera deferimento 

 

4. DA RESPOSTA À SOLITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

Em análise ao pedido de impugnação de Edital, procedemos a seguinte manifestação: 

4.1. DA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

Conforme se depreende da análise da solicitação de alteração do Edital de Pregão 

Eletrônico n° 001/2022, a requerente solicitada a inclusão, dentre os Requisitos de 

Qualificação Técnica para participação no Pregão Eletrônico n° 001/2022, da 

obrigatoriedade do registro das Empresas Licitantes e dos respectivos Atestados de 

Capacidade Técnica no CRA-ES no Conselho Regional de Administração do Espírito 

Santo – CRA-ES. 

A requente justifica tal solicitação com base no disposto na Lei n° 4.769/65, 

regulamentada pelo Decreto n° 61.934/67, pois, conforme alegado, a prestação dos 

serviços de Administração de Benefícios, neste caso Fornecimento e Gerenciamento de 

Cartões de Vale Alimentação, envolveria campos de atuação exclusivos da 

Administração. 

De acordo com a requerente, o objeto do certame estaria plenamente vinculado com os 

campos privativos da Administração, mediante a aplicação do art. 2º da Lei n° 4.769/65, 

alínea “b”, pois envolveria técnicas e métodos na área de Administração Financeira e 

Orçamentária. 



 

 

Ainda, foi citado o argumento de que a exigência de obtenção do Registro do Atestado 

de Capacidade Técnica no CRA-ES, é necessária a fim de garantir a prestação dos 

serviços, evitando que empresas sem habilitações técnicas participem do certame 

munidas de atestados de capacidade técnica falsos.  

Por fim, foi solicitada a alteração do Edital para inclusão da exigência de registro das 

licitantes e dos atestados deste Certame no CRA-ES, com a alteração dos termos de 

qualificação técnica do Edital, em atendimento ao art.15 da Lei 4.769/65 conjugado com 

o art. 67 da Lei 14.133/2021. 

 

4.2. DA RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE E AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL 

Considerando o disposto no tópico anterior em relação à solicitação encaminhada pelo 

Conselho Regional de Administração do Espírito Santo – CRA-ES para que se proceda a 

alteração dos requisitos de Qualificação Técnica exigidos no Edital de Pregão Eletrônico 

n° 001/2022, para fazer constar a obrigatoriedade do registro das Empresas Licitantes e 

dos respectivos Atestados de Capacidade Técnica no CRA-ES no Conselho Regional de 

Administração do Espírito Santo – CRA-ES, verifica-se a inviabilidade da solicitação.  

Em análise do Edital, verifica-se que a inclusão de tal exigência poderia restringir a 

participação de diversas empresas no certame, indo na contramão do disposto no art. 3°, 

§ 1° da Lei n° 8.666/1993: 

Art. 3°.  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;  

[...] 

 

Tal exigência não se mostraria razoável, vez que incompatível com os preceitos legais, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ em caso similar: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL 

- PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA AFASTADA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

(MERENDA) - INABILITAÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO 

PERANTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO DO LOCAL DA LICITAÇÃO - 

DESNECESSIDADE - CLÁUSULA EDITALÍCIA OFENSIVA AO PRINCÍPIO DA 



 

 

COMPETITIVIDADE. 1. Não se opera a preclusão consumativa se o recorrente desiste do 

primeiro recurso, interposto na pendência do julgamento de embargos de declaração, e apresenta 

novo apelo depois de ultimado o julgamento dos aclaratórios. 2. Conforme o disposto no § 1º do 

art. 3º da Lei 8.666/93, "é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, 

nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 

o seu caráter competitivo 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". 3. A exigência da confirmação de registro 

no Conselho Regional de Nutrição do local da licitação, além daquele já expedido pelo CRN 

da sede do licitante, restringe o caráter competitivo do certame e estabelece preferências ou 

distinções em razão da sede ou domicílio dos interessados. Ademais, eventual exigência dessa 

natureza somente seria devida por ocasião da contratação, e não da qualificação técnica do 

licitante. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1155781 ES 2009/0149864-0, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 01/06/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 17/06/2010, grifo nosso) 

Além do mais, conforme entendimento jurisprudencial, as empresas administradoras de 

cartões de crédito e de emissão de vale alimentação prestam serviços correlatos a 

atividades financeiras, sem caracterizar a atividade de administração, não se sujeitando a 

obrigatoriedade de registro no Conselho regional de Administração para tal:  

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO/ES. EMPRESA DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE REGISTRO. ATIVIDADE PREPONDERANTEMENTE 

NÃO PRIVATIVA DE ADMINISTRADOR. 

Cinge-se a controvérsia no exame de obrigatoriedade ou não de registro da parte autora junto ao 

Conselho Regional de Administração do Estado do Espírito Santo – CRA/ES, em razão da 

atividade que exerce. O critério que orienta a obrigatoriedade de registro em um determinado 

Conselho profissional está vinculado necessariamente à atividade-fim desempenhada pela 

empresa, nos termos do art. 1° da Lei n° 6839/80. Na hipótese, afere-se do Estatuto Social da 

empresa apelante, acostado à fl. 39, que a sociedade tem como objeto social “(I) Administração de 

Cartões de Crédito – CNAE – 66.13-4: (II) Emissão de Vale Alimentação, vale refeição e similares 

– CNAE – 82.99-7 [...] Verifica-se, desta forma, que sua atividade básica não seria de 

Administração, inexistindo disposição legal que garanta ao Conselho Regional de Administração 

o direito de exigir de empresa não sujeita ao seu registro a apresentação de documentos e 

informações, bem como aplicar-lhe multa por resistir às suas exigências, tendo em vista que tais 

condutas não estão abrangidas pelo exercício de seu poder de polícia. As empresas administradoras 

de cartões de crédito prestam serviços correlatos a atividades financeiras, sem caracterizar a 

atividade de administração. Precedentes citados. Recurso provido para, reformando a sentença, 

declarar a inexistência de relação jurídica entre a empresa autora e o Conselho regional de 

Administração do Espírito Santo (CRA-ES), que estabeleça a obrigatoriedade de registro perante 

o órgão fiscalizador [...] (Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 – Apelação: AC 0004455-

28.2012.4.02.501 ES, disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trf-

2/510448204) 

A Constituição da República prevê em seu art. 37, inciso XXI, que as exigências de 

qualificação técnica nos processos de licitação pública deverão ser somente aquelas 

indispensáveis ao cumprimento das obrigações contratuais, de modo que, não se mostra 

razoável a inclusão de tal cláusula restritiva no Edital de licitação em epígrafe: 

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. 

 

Importante também citar o Acórdão n° 877/2006 do Tribunal de Contas da União - TCU, 

onde se verifica o entendimento de que devem ser evitados requisitos excessivos ou 

desarrazoados para fins de Qualificação Técnica em processo licitatório, pois a 

Constituição Federal autoriza a fixação apenas de exigências mínimas: 

[...] Por outro lado, é cediço que o princípio da isonomia, com assento no caput do art. 5º, como 

também no art. 37, inciso XXI, ambos da Carta Política, deve nortear todos os procedimentos 

administrativos no âmbito da Administração Pública. No mesmo sentido, a legislação 

infraconstitucional impõe a necessidade de garantir tratamento equânime aos interessados em 

contratar com a Administração, uma vez que o art. 3º, caput e § 1º, incisos I e II, da Lei n. 

8.666/1993, faz menção ao aludido princípio, além de vedar expressamente condutas 

discriminatórias, assim como o § 2º do mesmo dispositivo, reafirma a ideia de igualdade. 12. 

Impede frisar que a verificação de qualificação técnica não ofende o princípio da isonomia. Tanto 

é que o próprio art. 37, inciso XXI, da CE, que estabelece a obrigatoriedade ao Poder Público de 

licitar quando contrata, autoriza o estabelecimento de requisitos de qualificação técnica e 

econômica, desde que indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. No entanto, o ato 

convocatório há que estabelecer as regras para a seleção da proposta mais vantajosa para 

Administração, sem impor cláusulas desnecessárias ou inadequadas que restrinjam o caráter 

competitivo do certame. 13. Por outras palavras, pode-se afirmar que fixar requisitos excessivos 

ou desarrazoados iria de encontro à própria sistemática constitucional acerca da universalidade de 

participação em licitações, porquanto a Constituição Federal determinou apenas a admissibilidade 

de exigências mínimas possíveis. Dessarte, se a Administração, em seu poder discricionário, tiver 

avaliado indevidamente a qualificação técnica dos interessados em contratar, tiver avaliado 

indevidamente a qualificação técnica dos interessados em contratar, reputando como indispensável 

um quesito tecnicamente prescindível, seu ato não pode prosperar, sob pena de ofender a Carta 

Maior e a Lei de Licitações e Contratos" (Acórdão nº 877/2006, Plenário, rel. Min. Ubiratan 

Aguiar) 

 

O atendimento da solicitação da requerente poderia causar restrição no certame às 

empresas atuantes no estado do Espírito Santo, inviabilizando a participação de empresas 

sediadas em outros estados. 

Ademais, não fez prova o Conselho Regional de Administração de que o exercício das 

atividades inerentes ao objeto licitado sofra fiscalização do mencionado conselho 

profissional. 

Desta forma, a exigência de registro ou inscrição das empresas que atuam no ramo de 

Fornecimento e Gerenciamento de Cartões de Vale Alimentação no Conselho Regional 

de Administração do Espírito Santo – CRA-ES, para participação no Pregão Eletrônico 

n° 001/2022, demonstra-se restritiva e não se enquadra em nenhum dos itens dispostos 

no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, além de estabelecer preferência ou distinção em razão da 

sede ou domicílio dos interessados. 

 

4.4. DO OPINATIVO JURÍDICO 

Conforme Parecer Jurídico n° 027/2019 extraído dos autos do Processo n° 1034/2019, fls. 

591/604, que trata de objeto similar, onde houve solicitação idêntica por parte do 



 

 

Conselho Regional de Administração – CRA, a Procuradoria Jurídica da Agersa se 

manifestou no sentido de que não é necessária a exigência de vinculação ao CRA-ES 

dentre os requisitos de qualificação técnica em licitação para a contratação de empresa 

especializada no fornecimento e gerenciamento de cartão de vale-alimentação por 

restringir a competividade e vantajosidade da contratação, bem como pela inexistência de 

amparo legal. 

  

4.5. DA CONCLUSÃO 

Nota-se que se trata de objeto pouco complexo, com características de qualidade bem 

definidas, sem que haja para tanto qualquer grau de dificuldade que justifique exigências 

habilitação superiores àquelas que já constam no Edital ora impugnado. 

Ao contrário, nota-se que a inclusão de exigências muito elaboradas configuraria restrição 

indevida à competitividade do certame, ferindo frontalmente os princípios correlatos à 

matéria e à Carta Magna brasileira. 

Assim, após análise dos motivos expostos, verificou-se que não assiste razão às 

impugnantes. 

Denego, portanto, a pretensão da empresa. 

 

5. DA DECISÃO   

Assim, conheço a impugnação, por tempestiva, para, no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos das razões acima expostas. 

Portanto, o edital mantém-se inalterado e o certame ocorrerá normalmente na data e 

horário inicialmente divulgados. 

 

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 31 de agosto de 2022. 

 

 

Raphaela Stein Mauro 

Pregoeira Oficial 

Portaria n° 116/2021 


