
 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03 

 

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 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  

O presente procedimento licitatório tem como escopo a contratação de empresa 

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

O Pregão Eletrônico n° 001/2022 foi publicado no dia 24 de agosto de 2022, com a data 

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

Ocorre que, no dia 02/09/2022, às 18h38min, foi solicitado pedido de esclarecimento ao 

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

 

2. DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO  

Nos termos do item 36 do Edital de Pregão Presencial n° 001/2020, os pedidos de 

esclarecimentos referentes ao procedimento licitatório deverão ser dirigidos ao(a) 

Pregoeiro(a) até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.  

Os esclarecimentos deverão ser respondidos no prazo de prazo de até 02 (dois) dias úteis. 

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

tendo sido o presente pedido de esclarecimento realizado pela requerente no dia 

02/09/2022, reconhece-se a tempestividade do mesmo.  

 

3. DAS ALEGAÇÕES DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

A requerente faz o seguinte questionamento:  

O edital em referência tem como objeto a 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. 



 

 

Para o tipo de cartão, na Capa do Edital, no Edital item 2.1, no ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA, item 1.1, 4.1, 5.1.4 e 5.3.19, no OBJETO do ANEXO II – PROPOSTA 

COMERCIAL (MODELO) e na Cláusula Primeira do ANEXO V - MINUTA DO 

CONTRATO Nº XXX faz a exigência que seja cartão de débito em todas as descrições 

do objeto, onde cito um exemplo: 

“4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO  

4.1. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1.1. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de administração de 

benefícios, contemplando a 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. 

Porém, vale ressaltar que o próprio edital e seu anexo fazem menção de que os 

fornecedores precisam cumprir às exigências do Programa de Alimentação ao 

Trabalhador – PAT. Veja: 

“4.2. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

4.2.1. A contratada deverá disponibilizar cartões eletrônicos/magnéticos com chip de 

segurança ou outros oriundos de tecnologia adequada e atualizada, para prestação de 

serviços de fornecimento, administração e gerenciamento de Vale-Alimentação, na forma 

prevista pelo Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, aos 23 (vinte e três) 

servidores da Agersa - previsão de agosto/2022.” 

“4.6.4. De acordo com a definição integrante da legislação que regulamenta o PAT – 

Programa de Alimentação do Trabalhador, o vale-alimentação deverá possibilitar 

utilização do benefício na aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos 

credenciados como hipermercados, supermercados, mercados, armazéns, mercearias, 

açougues, frutarias, peixarias, padarias e similares.” 

O Decreto do PAT 10.854 não faz menção ao tipo de modalidade do cartão para que ele 

transacione nos estabelecimentos comerciais na forma de débito ou crédito. 

Exigir a participação de facilitadores que só tenham cartão que transacione na modalidade 

de débito, além de restringir a competitividade do processo licitatório, impede que os 

benefícios que o novo decreto trouxe venham a ser concretizados, que seria justamente a 

abertura da rede de aceitação para os usuários do cartão. 

Muitos dos facilitadores mais modernos transacionam os cartões nos estabelecimentos na 

modalidade de crédito à vista. Nada muda na relação órgão / contratada / usuário do 

cartão: O órgão continuará fazendo o pedido dos créditos, irá pagar antecipadamente, o 

crédito irá entrar nos cartões na data agendada. A única coisa que muda é quando o 

usuário for efetuar o pagamento nos caixas, ele deverá dizer que o cartão passa no crédito. 

Efetuada a transação, o saldo será diminuído do valor utilizado na compra, como é feito 

atualmente. 

Pergunta: Com base na legislação vigente do PAT, podemos entender que o edital será 

corrigido para retirar a exigência do cartão ser do tipo débito? 

 

4. DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

Em análise ao pedido de esclarecimento, procedemos a seguinte manifestação: 



 

 

1) Sim, tendo em vista que a forma de operação, seja ela crédito ou débito, não 

influenciará em nada a operação ou relação comercial com a contratante, além de que não 

foi encontrada nenhuma previsibilidade legal para tal exigência. 

Desta forma, serão aceitas as modalidade de cartão que transacionem nos 

estabelecimentos comerciais na forma de débito ou crédito. 

Assim, como a limitação editalícia de operação em “débito” poderia estar restringindo o 

caráter competitivo para apenas as empresas que operam em arranjos fechados, procedeu-

se a retificação do Edital para fins de adequação e ampliação da competitividade. 

Por fim, o edital será retificado para adequação do item, excluindo-se a exigência da 

modalidade exclusiva de “débito”, pois, além de poder se afigurar uma medida restritiva 

carente de substrato legal que a sustente, é uma característica indiferente para o objeto 

licitado. 

 

5. CONCLUSÃO  

Ante o exposto, com base nas informações acima apresentadas o presente esclarecimento 

passa a compor o processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico n° 001/2022, 

integrando-o para todos os fins.  

O Edital Retificado será republicado nos meios oficiais e disponibilizado nos sites: 

https://www.agersa.es.gov.br e https://www.gov.br/compras/pt-br, com nova abertura de 

prazo. 

Importa consignar que os pedidos de esclarecimento com as respectivas respostas 

encontram-se disponibilizados no site da AGERSA no seguinte endereço eletrônico: 

www.agersa.es.gov.br  e no site https://www.gov.br/compras. 

 

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 05 de setembro de 2022. 

 

 

Raphaela Stein Mauro 

Pregoeira Oficial 

Portaria n° 116/2021 

https://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.agersa.es.gov.br/

