
 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 04 

 

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 06 de setembro de 2022, com a 

data de abertura do certame marcada para o dia 23 de setembro de 2022, às 12h30min.  

Ocorre que, no dia 09 de setembro de 2022, às 09h43min, 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.  

Estando a abertura da sessão pública agendada para o dia 23/09/2022, às 12h30min, e 

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

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

 

3. DAS ALEGAÇÕES DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

A requerente faz o seguinte questionamento:  

1) Referente a exigência dos nomes dos beneficiários/usuários e da empresa 

CONTRATANTE, caso a empresa consiga realizar o cadastramento dos usuários através 

de cartões/cadastros digitais no sistema, dispensando assim, os nomes dos 

beneficiários/usuários e empresa contratante no cartão FÍSICO, atenderá ao exigido no 

item 5.1.3 do edital? 

Salientamos que nosso cartão físico é no-name, ou seja, o cartão físico não possui o nome 

do beneficiário ou da empresa. Contudo, em nosso sistema é possível identificar/cadastrar 

o beneficiário e empresa contratante, através do número do cartão em nosso sistema, que 



 

 

após o cadastro, ficará vinculado ao CPF do beneficiário/usuários, garantindo a 

personalização digital dos cartões, atendemos ao item 5.1 do edital desta forma? 

 

 

4. DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

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

1) Não. Conforme se vê do item 5.1.5 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do 

Edital de Pregão Eletrônico n° 001/2022, os cartões de vale-alimentação deverão conter 

os seguintes dados para atendimento integral do objeto licitado:  

[...] 

5.1.5. Os cartões eletrônicos deverão conter os seguintes dados impressos: 

a) Denominação completa da Contratante; 

b) Nome por extenso do servidor; 

c) Número sequencial de controle individual. 

[...] 

Tal exigência se faz necessária para fins de organização administrativa e de 

personalização institucional, tendo em vista que se trata de benefício concedido aos 

beneficiários por meio da entidade pública a qual são servidores públicos vinculados. 

Além do mais, a ausência de identificação com nome do servidor e nome da Agersa nos 

cartões dificultaria, e muito, o trabalho de fiscalização dos serviços pelo fiscal do 

contrato, uma vez que somente após pesquisa em sistema informatizado seria possível 

identificar que o cartão pertenceria a Agersa e ao servidor a que ele se destina, 

dificultando eventual verificação in loco da prestação dos serviços. Além disso, o controle 

da entrega e recebimento dos cartões após eventual cessação dos benefícios estaria 

comprometida.  

Tendo em vista que o objeto já contempla a exigência da fabricação, impressão e entrega 

dos cartões, entende-se que o acréscimo dessas informações no cartão padronizado da 

licitante não acarretaria ônus à pretensa licitante. 

Cabe ressaltar que esta prática de exigência de que sejam impressos nos cartões de vale 

alimentação o nome do servidor e o nome da instituição é amplamente utilizada, conforme 

se vê de trecho de Edital de Licitação do Tribunal de Contas do estado do Espírito Santo 

– TCE ES, próprio órgão fiscalizador:  

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 

Processo TC nº 1311/2021 

[...]  

5. DO FORNECIMENTO DOS CARTÕES E DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Do Fornecimento dos Cartões 

5.1.1. Após a publicação do contrato no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo (DOETCEES), a Secretaria de Gestão de Pessoas enviará à CONTRATADA, 

em até 3 (três) dias úteis, listagem com os dados de todos os servidores e membros que receberão 

os cartões de auxílio-alimentação, a qual terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da 

data do envio da referida listagem, para entregar os cartões na Sede do TCEES, podendo tal prazo 

ser prorrogável por igual período, a critério do CONTRATANTE; 



 

 

5.1.2. Os cartões de auxílio-alimentação do tipo magnético com chip deverão: 

5.1.2.1. Ser personalizados com nome do servidor/membro, razão social do 

CONTRATANTE, data de validade, nome, endereço, telefone e CNPJ da CONTRATADA; 

[...] 

(Disponível em: <https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/64/EditalPE052021-

GERENCIAMENTO-CARTAO-ALIMENTACAO.pdf>. Acesso em 13 set. 2022). 

 

Por fim, como a exigência não frusta o caráter competitivo do certame, em respeito ao 

Princípio da Competitividade, serão mantidos os mesmos termos do Edital, tendo em vista 

que este princípio tem por objetivo alcançar a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública. E vantajosidade não se afere tão somente na menor proposta, 

porém também na solução mais acertada para atendimento dos interesses da 

Administração Pública.  

 

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.  

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, 13 de setembro de 2022. 

 

 

Raphaela Stein Mauro 

Pregoeira Oficial 

Portaria n° 116/2021 
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