
 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 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  

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 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.  

1.3. Ocorre que, no dia 20 de setembro de 2022 às 17h43min, 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 23/09/2022, às 12h30min, 

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

20/09/2022, reconhece-se a tempestividade do mesmo.  

 

3. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO  

3.1. O impugnante apresenta as seguintes alegações:  

 

1. DOS FATOS 

A AGERSA tornou público o Edital de Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

001/2022, que 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 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” (Subitem 2.1 do Edital) A 

participação no referido certame está designada para  ocorrer no dia 23.09.2022, às 12h30, 

por intermédio do Portal de Compras do  Governo Federal, sob endereço 

www.gov.br/compras/pt-br, momento em que  terá início a sessão pública para abertura 

das propostas e a consequente  disputa de lances. Trata-se de licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico do tipo  “Menor Preço Global”. No entanto, a ora IMPUGNANTE 

considera que a licitação  em referência está pautada em condições excessivas para 

execução contratual  pela futura adjudicatária, além de demandar desmedidos encargos 

para  viabilização do objeto, o que pode restringir o caráter competitivo da disputa e  

ensejar um possível direcionamento do resultado. As mencionadas disposições do Edital 

que conflitam com  o atual regramento das normas de regência e inibem o fomento da 

competição  estão relacionadas com a excessiva quantidade de estabelecimentos  

comerciais a serem credenciados para fornecimento do auxílio  alimentação, prevista no 

Subitem 5.4.1, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do Termo  de Referência (Anexo I) do Edital. 

Assim, não restou alternativa à IMPUGNANTE, senão  apresentar IMPUGNAÇÃO ao 

Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022,  para que sejam revistas as disposições, 

acima pontuadas, que inegavelmente  extrapolam os requisitos necessários para o 

fornecimento do auxílio alimentação, além de dificultar o ingresso de potenciais 

proponentes no certame  por não se sentirem aptas para credenciar demasiada quantidade 

de  estabelecimentos comerciais caso sejam vencedoras do certame, em  conformidade 

com as razões a seguir aduzidas. 

2. DO DIREITO A licitação é um procedimento administrativo destinado à  seleção da 

melhor proposta dentre as apresentadas por aqueles que desejam  contratar com a 

Administração Pública, para atender aos interesses públicos. Por ser um 

PROCEDIMENTO FORMAL, impõe-se o  respeito às regras estabelecidas pela 

legislação de regência, constituindo direito  público subjetivo a sua fiel observância. 

Destina-se, o procedimento licitatório, a garantir a  observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta  mais vantajosa para a 

Administração, devendo ser 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, conforme determina o art. 2º do 

RLC SESC. O princípio da igualdade impõe à Administração elaborar  regras claras, 

que assegurem aos participantes da licitação condições de  absoluta equivalência durante 

a disputa, tanto entre si quanto perante a  Administração, sendo intolerável qualquer 

espécie de favorecimento. A igualdade é princípio impeditivo da discriminação entre  os 

participantes do certame, vedando a existência de cláusulas que, no Edital,  favoreçam 

uns em detrimento de outros. Por isso, exigências excessivas podem desequilibrar o  

certame, maculando a isonomia entre os licitantes e prejudicando o interesse  público, por 

excluir da competição empresas que poderiam perfeitamente executar o objeto 

contratado, oferecendo a melhor proposta de preço. Portanto, a nenhum agente da 

Administração Pública é  dado, por qualquer modo, violar o caráter competitivo da 

licitação. Este é de sua  essência, é a própria razão de existir do instituto, sendo 

incontroverso que  licitação com competição indevidamente restringida fica fadada à  

irregularidade.  Acerca da aplicação do princípio da competitividade,  entendeu o 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, em hipótese que se identifica  perfeitamente 

com a presente, que “compromete o caráter competitivo do certame  exigência de 

vantagem que o edital formule aos licitantes, em aparente benefício  para a 

Administração, porém de modo a afastar concorrentes” (TCU, Acórdão  240/96, 1ª 

Câmara, Rel. Min. Homero Santos). É expediente igualmente censurável disfarçar-se a 

restrição à competitividade mediante a descrição de especificações técnicas  excessivas, 

desnecessárias ou irrelevantes para o atendimento das necessidades  a que se destina o 

objeto licitado. Considerando todo o exposto, há, no presente caso,  exigências excessivas 



 

 

e desarrazoadas que provocam restrição ao caráter  competitivo do certame, impondo-se 

a reformulação e consequente republicação  do Edital. 

3. DA QUANTIDADE EXCESSIVA DE  ESTABELECIMENTOS A SEREM 

CREDENCIADOS 

Prejudica a competitividade do certame e deturpa a  própria finalidade da presente 

licitação, a exigência relacionada com a rede  excessiva e exorbitante de 488 

estabelecimentos comerciais credenciados  a ser fornecida pela futura contratada para 

atendimento do “auxílio  alimentação”, que consta no Subitem 5.4.1, alíneas “a”, “b”, “c” 

e “d” do  Termo de Referência (Anexo I) do Edital: [...] Indigitada listagem elenca 4 

Municípios do Estado do  Espírito Santo em cujo somatório mínimo de estabelecimentos 

comerciais  deverá constar o quantitativo de 488 credenciados ativos para atendimento 

do  cartão de auxílio alimentação. Note-se que sem nenhum esclarecimento ou 

justificativa  plausível e motivada, o Edital simplesmente fixou ampla quantidade mínima 

de centenas de estabelecimentos, a qual deverá obrigatoriamente ser disponibilizada 

como condição sine qua non para assinatura contratual. Não há no instrumento 

convocatório, sobretudo no  TERMO DE REFERÊNCIA, qualquer estudo sobre a 

necessidade de fixar tão  abrangente rede conveniada para justificar considerado 

montante, de modo a  estabelecer os critérios objetivos utilizados para detalhar as 

condições a serem  abarcadas na execução dos serviços. Note-se que o instrumento 

convocatório se limita a  “justificar”, no Subitem 5.4.2 do Termo de Referência, “que os 

referidos locais  exigidos nas alíneas anteriores têm por base as residências dos atuais 

servidores  da Agersa”. Ocorre, contudo, que não há nenhuma menção sobre a  quantidade 

de servidores lotados em cada um dos Municípios elencados e  tampouco qualquer estudo 

ou abordagem técnica sobre a forma como foi  atribuído o montante de estabelecimentos 

para cada uma das localidades,  justamente para guarnecer de lisura o Edital e 

fundamentar a exigência  como critério de assinatura contratual. Convenhamos, todo esse 

volume de estabelecimentos,  além de impor quantitativo que extrapola as necessidades 

do órgão licitante,  ainda restringe sobremaneira o caráter competitivo do certame, pois 

reduz  injustificadamente e significativamente o universo de participantes, bem como 

viola a isonomia, uma vez que favorece indevidamente alguns poucos licitantes  

(detentores de monopólio do mercado) em detrimento de tantos outros que  poderiam 

perfeitamente atender as necessidades dos funcionários beneficiários  e fomentar a 

disputa pelo melhor (e menor) preço. Todas as demais empresas do ramo que poderiam 

tanto  disponibilizar uma exemplar rede credenciada aos usuários dos benefícios quanto 

prestar um serviço de excelência à AGERSA, serão completamente  alijadas do certame 

em razão da rede mínima de credenciados exigida no Edital. Não se justifica, nem técnica, 

tampouco juridicamente, a  exigência de tamanha quantidade de estabelecimentos 

conveniados para  aceitação do benefício na modalidade “auxílio alimentação”, tendo em 

vista que  o numerário estabelecido no Edital está diametralmente oposto às reais  

necessidades dos beneficiários do órgão licitante. Considerando que o Subitem 4.4.2 do 

Termo de  Referência aponta a quantidade estimada de 23 cartões a serem fornecidos,  

como justificar a exigência que impõe à futura contratada a desmedida  disponibilidade 

de 488 estabelecimentos para a modalidade “auxílio  alimentação”? Tamanha quantidade 

extraordinária de estabelecimentos  é inédita e indubitavelmente excessiva, não 

encontrando similitude com  nenhum outro edital do segmento de vales-convénios, nem 

mesmo dos órgãos  públicos de grande porte que possuem milhares de beneficiários 

lotados em  diversos Estados da Federação. Aplicando-se a proporção estabelecimentos 

(488) / beneficiários (23), chegamos na inacreditável dimensão de 21,21 estabelecimentos 

exclusivos para cada usuário do cartão individualmente. Ou seja, seria o mesmo que dizer 

que a futura contratada  deverá disponibilizar obrigatoriamente 21 (vinte e um) 

estabelecimentos para  cada usuário beneficiário da AGERSA de forma independente, 

como se cada  servidor tivesse que fazer compras de gêneros alimentícios em 

estabelecimentos  completamente diferentes.  A propósito, cumpre atentar que o 

AUXÍLIO  ALIMENTAÇÃO se destina a disponibilizar ao seu usuário a aquisição de  

alimentos in natura ou de gêneros de primeira necessidade em estabelecimentos  

comerciais para preparo e consumo em suas residências, de modo que não há justificativa 

plausível para exigi-lo em tamanha abrangência e  desproporcionalidade de 488 pontos 



 

 

comerciais. Ademais, não se perca de vista que estabelecimentos  comerciais destinados 

ao consumo de auxílio alimentação (mercados,  supermercados, hipermercados, 

açougues, peixarias, hortifrutis, mercearias, etc) tem capacidade para cada um atender 

centenas de clientes diariamente,  sendo extremamente excessiva e despropositada a 

quantidade mínima que está  encartada no instrumento convocatório como conditio sine 

qua non para  assinatura contratual pela futura contratada. Insta salientar que os 

TRIBUNAIS DE CONTAS, inclusive,  coíbem com rigor os editais que estabelecem 

quantidades de estabelecimentos  nitidamente superiores às necessidades dos 

beneficiários do órgão contratante,  justamente porque cerceiam o ingresso de potenciais 

licitantes no certame,  deturpando a competitividade que deveria estar presente na 

licitação. Para ilustrar, colacionamos trecho de voto proferido pelo  Conselheiro do 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,  Senhoria Edgard Camargo 

Rodrigues, acerca de ilegalidade relacionada com  exigências desarrazoadas sobre a 

quantidade mínima de estabelecimentos  credenciados: “Para satisfação dos servidores, 

destinatários últimos da  aquisição pretendida, há importar mais a qualidade do  que a 

quantidade de postos comerciais que, segundo  critérios matemáticos, podem sequer ser 

utilizados. A  aferição da razoabilidade apenas por parâmetros  quantitativos pode resultar 

no privilegio de empresas de grande porte, em detrimento de redes de  estabelecimentos 

de qualidade, portanto, em desfavor  de estabelecimentos que podem prestar bom serviço, 

mas  que não atuam com número de postos significativo e em  localidades pré-admitidas, 

mas que podem oferecer preços e serviços adequados e igualmente  vantajosos.”1 (grifos 

nossos) Não obstante, cumpre reiterar que o presente Edital  simplesmente aplicou de 

forma arbitrária e sem nenhuma justificativa, a rede  mínima de estabelecimentos em 

quantidade desmedida, de modo que  praticamente a totalidade das empresas do mercado 

não lograsse atingir  respectivo numerário, a evidenciar patente direcionamento do 

resultado.  Acertemos, o instrumento convocatório dimensionou a  rede de 

estabelecimentos comerciais sem lastrear a quantidade em qualquer  critério técnico, cuja 

consequência será beneficiar as grandes operadoras do  mercado que já contam com 

ampla gama de conveniados pronta. Nesse ínterim, convém destacar que o TRIBUNAL 

DE  CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO domina o entendimento de que a rede  de 

estabelecimentos credenciados deve ser condizente e proporcional às  necessidades dos 

beneficiários dos respectivos documentos de legitimação,  vedando ao órgão licitante 

impor quantidade excessiva e desarrazoada de  estabelecimentos com o intuito de inibir 

a participação de potenciais licitantes  no certame, sendo exemplo os julgados ementados 

abaixo transcritos: "EXAME PREVIO DE EDITAL. EXIGENCIA EXCESSIVA  

RELACIONADA COM A QUANTIDADE DE  ESTABELECIMENTOS 

CREDENCIADOS.  INOBSERVANCIA DO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE,  EM 

RELAÇÃO AO NUMERO DE BENEFICIARIOS.  REQUISITO A SER ATENDIDO 

PELA VENCEDORA DO  CERTAME. REPRESENTAÇÕES PROCEDENTES."2 

(grifos  nossos) "EXAME PREVIO DE EDITAL. AUSENCIA DE  RAZOABILIDADE 

NA IMPOSIÇÃO DE QUE A FUTURA  CONTRATADA POSSUA REDE DE 

ESTABELECIMENTOS  CREDENCIADOS DE NO MINIMO 300 (TREZENTOS)  

PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E 600  (SEISCENTOS) PARA O SISTEMA 

DE REFEIÇÃO,  SOBRETUDO CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO  DE 

BENEFICIARIOS (72 USUARIOS PARA CARTÃO  REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO E 

35 USUARIOS PARA  CARTÃO REFEIÇÃO). PROCEDENCIA DA  

REPRESENTAÇÃO" 3 (grifos nossos) “REPRESENTAÇÃO - PREGÃO - 

FORNECIMENTO DE VALE  REFEIÇÃO - EXIGENCIA DE NO MÍNIMO QUATRO 

MIL  ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, SENDO 20 EM  UM RAIO DE 1 

QUILOMETRO EM TORNO DOS ENDEREÇOS CITADOS. EXIGENCIAS 

EXACERBADAS.  RECONHECIMENTO DA IMPERTINENCIA DAS  

EXIGENCIAS. PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE  RETIFICAÇÃO DO 

EDITAL. V.U”4 (grifos nossos) "EXAME PREVIO DE EDITAL - EXIGENCIA DE 

RELAÇÃO  DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS  CREDENCIADOS EM 

QUANTIDADE EXCESSIVA EM  RELAÇÃO AO NUMERO DE USUARIOS. 

RESTRIÇÃO A  COMPETITIVIDADE DO CERTAME. PROCEDENCIA DA  

REPRESENTAÇÃO" 5 (grifos nossos) Em outro exemplar julgamento, o TRIBUNAL 

DE CONTAS  DO ESTADO DE SÃO PAULO censurou o edital publicado pelo METRÔ 



 

 

justamente porque era exigido das licitantes numerário nitidamente expressivo  de 

estabelecimentos e sem a devida ponderação às reais necessidades dos  funcionários 

beneficiários, além de ter conferido escasso prazo para a futura  contratada apresentar a 

totalidade de seus convênios, conforme se observa do  acórdão proferido nos autos do 

PROCESSO Nº 037512/026/09: “Diante do exposto, meu VOTO considera parcialmente  

procedente a representação formulada por Planinvesti  Administração e Serviços Ltda., 

determinando que a  Companhia do Metropolitano de São Paulo providencie a revisão da 

cláusula 9.6 do edital do  Pregão Eletrônico nº 40829277, a fim de que a  exigência de 

estabelecimentos credenciados a serem  indicados pela contratada seja informada por  

critérios técnicos, objetivamente dispostos no  processo administrativo da licitação, bem 

como seja  o prazo para a apresentação da relação  correspondente compatibilizado com 

os parâmetros  que serão revistos, guardando estrita razoabilidade  com o padrão da 

exigência.”6 (grifos nossos) Desse modo, para que o Edital não congregue exigência  

restritiva a ser suportada pela futura contratada, cuja consequência inibirá a  participação 

de uma pluralidade de empresas interessadas na disputa, se faz  necessária, como medida 

de rigor, a readaptação da quantidade de  estabelecimentos comerciais que está sendo 

determinada para atendimento do  “auxílio alimentação”, além de serem quantificados 

com base em critérios  técnicos e objetivos em proporcionalidade ao número de 

beneficiários dos documentos de legitimação, de modo que o certame possa transcorrer 

com a  lisura de estilo. 4. DO PEDIDO Diante de todo o exposto, impõe-se a 

SUSPENSÃO do  certame sob PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 e a consequente 

REFORMULAÇÃO do presente Edital em conformidade com as razões acima  

articuladas, para que seja revisto e reformulado o Subitem 5.4.1, alíneas “a”,  “b”, “c” e 

“d” do Termo de Referência (Anexo I) do Edital, de modo a reduzir  a quantidade mínima 

de estabelecimentos comerciais a serem credenciados  para fornecimento do auxílio 

alimentação, em proporcionalidade às reais  necessidades dos usuários beneficiários, 

tendo em vista que o quantitativo de  488 estabelecimentos comerciais que está sendo 

exigido para atendimento de apenas 23 cartões/servidores se mostra nitidamente 

excessivo e sem lastro  em qualquer critério técnico. Outrossim, requer-se seja 

REPUBLICADO um novo  instrumento convocatório com as devidas adequações, como 

forma de prestigiar  a lisura do procedimento licitatório promovido pela AGÊNCIA 

MUNICIPAL DE  REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE 

CACHOEIRO DE  ITAPEMIRIM – AGERSA. Termos em que, Pede-se deferimento 

 

4. DA RESPOSTA À SOLITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

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

após análise pela área técnica responsável: 

Primeiramente, cabe ressaltar que a indicação do quantitativo mínimo de rede 

credenciada a ser apresentada pela contratada tomou por base pesquisa realizada na fase 

interna da licitação, que mais a frente será demonstrada, com o fim de garantir uma 

contratação efetiva para o atendimento do que se destina. Em nenhum momento houve 

intuito de demandar encargos que inviabilizassem a prestação do objeto ou que pudessem 

restringir o caráter competitivo da disputa. 

No Termo de Referência anexo ao Edital houve apenas a indicação de que as 

cidades em que foram exigidos o cadastramento da rede credenciada tomam por base o 

atual endereço de residência dos servidores da Agersa. Contudo, justificativa mais 

detalhada encontra-se no processo administrativo, o qual também compõe este processo 

licitatório. 

Abaixo demonstrativo da pesquisa de rede credenciada realizada, constante às fls. 

11 do processo n° 45093/2022:  

 



 

 

PESQUISA REDE CREDENCIADA - CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO 

EMPRESA:  

Cachoeiro 
de 

Itapemirim - 
ES 

Vila 
Velha - 

ES 
Marataízes - 

ES 
Alfredo Chaves 

- ES 
Endereço eletrônico de 

pesquisa:  

Le Card  147 315 41 8 

https://cartao.algorix.co
m/Lecard/Atend/ConsLoj
asSite.aspx 

Sodexo 197 461 47 10 

https://www.sodexoben
eficios.com.br/sodexo-
club/rede-credenciada/ 

Alelo 152 300 42 8 
https://www.alelo.com.b
r/onde-aceita 

Comprocard 151 299 21 4 

https://sistemas.compro
card.com.br/GuiaCompr
as2021/ 

Data da 
Pesquisa: 

25/07/2022   

 

Como se vê, o quantitativo exigido de rede credenciada observou um mínimo 

aproximado da rede credenciada das empresas atuantes no ramo no Sul do Estado do 

Espírito Santo.  

Em relação à ausência de indicação de quantidade de servidores lotados em cada 

um dos Municípios elencados, entende-se que assiste razão à ora impugnante, de forma 

que tal informação será inserida no Termo de Referência pela área técnica, para fins de 

maior transparência das informações:  

Cachoeiro de Itapemirim - ES 20 (vinte) servidores  

Vila Velha - ES 01 (um) servidor 

Marataízes - ES 01 (um) servidor 

Alfredo Chaves - ES 01 (um) servidor 

 

Cabe ressaltar que nenhuma outra pretensa licitante questionou o quantitativo 

mínimo exigido para apresentação da rede credenciada, em sede de pedido de 

informações ou impugnação, o que demonstra que a alegação de restrição à 

competividade do certame apresentada pela ora impugnante é questionável.  

Contudo, primando sempre pela observância do Princípio da Competitividade, a 

área técnica entendeu por bem alterar o quantitativo mínimo exigido de estabelecimentos 

cadastrados em rede credenciada, com observância das recomendações do Tribunal de 

Contas do Estado, conforme jurisprudência correlata: 

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LINHARES – EDITAL DE PEGÃO ELETRÔNICO 34/2020 – 

https://cartao.algorix.com/Lecard/Atend/ConsLojasSite.aspx
https://cartao.algorix.com/Lecard/Atend/ConsLojasSite.aspx
https://cartao.algorix.com/Lecard/Atend/ConsLojasSite.aspx
https://www.sodexobeneficios.com.br/sodexo-club/rede-credenciada/
https://www.sodexobeneficios.com.br/sodexo-club/rede-credenciada/
https://www.sodexobeneficios.com.br/sodexo-club/rede-credenciada/
https://www.alelo.com.br/onde-aceita
https://www.alelo.com.br/onde-aceita
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR – CONVERTER 

EM RITO ORDINÁRIO – NOTIFICAR – CIENTIFICAR – ARQUIVAR. 

 [...] 2.1.2 - EXIGÊNCIA EXCESSIVA DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 

A representante alegou que o edital do Pregão Eletrônico 34/2020 exigiu rede credenciada 

de estabelecimentos que abrange todo o estado, e que o número exigido de 300 

estabelecimentos credenciados para assinatura do contrato é desproporcional a 

quantidade de cartões que utilizaram do serviço objeto da licitação [...] A Representante 

alegou também que pela quantidade de cartões a ser fornecidos seria necessário prazo 

maior para que fosse cumprida a quantidade de rede credenciada exigida. [...] Por sua vez, 

os defendentes argumentaram que em licitações para a contratação de empresa 

especializada para prestação dos serviços de administração, gerenciamento e 

fornecimento de auxílio alimentação, é plenamente razoável e justificável que as licitantes 

disponham de estabelecimentos credenciados para atender os beneficiários do órgão que 

está realizando o certame. Os defendentes argumentaram também que a referida exigência 

se justifica para assegurar que os quase 8.000 servidores ativos do Município de Linhares 

detenham o direito à utilização dos cartões em diversos estabelecimentos credenciados 

(supermercados, padarias, açougues, etc.), evitando que tenham um número reduzido de 

estabelecimentos credenciados. 

E ainda, afirmaram que a referida exigência é prática usual em procedimentos licitatórios 

análogos, e inclusive citaram Editais do próprio Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo. Inicialmente, quanto a este ponto da representação, constata-se que a exigência de 

300 estabelecimentos credenciados do Pregão Eletrônico 040/2020 é muito menor, 

comparada com a rede credenciada existente no contrato em vigor de mais de 600 

estabelecimentos credenciados, que foram utilizados pelos servidores da Prefeitura no 

período de 6 meses, conforme informação encaminhada pelo Márcio Pimentel Machado 

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos (evento 63). Portanto, a 

Prefeitura de Linhares facilitou a participação de empresas no certame ao exigir uma 

rede credenciada muito menor do que a que está sendo utilizada por seus servidores 

no contrato atual. Além disso, comparada com a rede credenciada exigida por este 

Tribunal de Contas nos seus editais, para contratação de mesma natureza, a rede exigida 

pela Prefeitura de Linhares é muito menor proporcionalmente ao número de servidores. 

[...] (Decisão 00024/2021-1 - 1ª Câmara - Produzido em fase anterior ao julgamento - 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES - Processos: 05407/2020-3, 

05355/2020-1 - Relator: Rodrigo Coelho do Carmo, grifo nosso) 

 

REPRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO 

DO CERTAME – INDEFERIDA A CAUTELAR - IMPROCÊNCIA – DAR CIÊNCIA 

– ARQUIVAR. 

[...] Como já mencionado anteriormente, numa análise detida dos autos, a Representante 

suscitou a suspensão do certame, em razão da suposta irregularidade no Edital do Pregão 

Eletrônico 34/2020, que estabeleceu Taxa Administrativa de desconto de 3,62%, e 

também a exigência de comprovação pela empresa vencedora, para assinatura do 

contrato, de 300 estabelecimentos credenciados no ramo de alimentação. Por meio de 

Manifestação Técnica Cautelar 0003/2021-8, a área técnica afastou as irregularidades 

apontadas, visto que, as justificativas apresentadas pelos responsáveis se basearam ou em 

contratos vigentes do próprio município ou em contratos do próprio Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo [...] Quanto a exigência excessiva de estabelecimentos 

credenciados, os defendentes argumentaram que em licitações para a contratação de 

empresa especializada para prestação dos serviços de administração, gerenciamento e 

fornecimento de auxílio alimentação, é plenamente razoável e justificável que as licitantes 

disponham de estabelecimentos credenciados para atender os beneficiários do órgão que 

está realizando o certame. Argumentaram também que a referida exigência se justifica 



 

 

para assegurar que os quase 8.000 servidores ativos do Município de Linhares detenham 

o direito à utilização dos cartões em diversos estabelecimentos credenciados 

(supermercados, padarias, açougues, etc.), evitando que tenham um número reduzido de 

estabelecimentos credenciados. E ainda, afirmaram que a referida exigência é prática 

usual em procedimentos licitatórios análogos, e inclusive citaram Editais do próprio 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Portanto, a Prefeitura de Linhares 

facilitou a participação de empresas no certame ao exigir uma rede credenciada 

muito menor do que a que está sendo utilizada por seus servidores no contrato atual. 

Além disso, comparada com a rede credenciada exigida por este Tribunal de Contas nos 

seus editais, para contratação de mesma natureza, a rede exigida pela Prefeitura de 

Linhares é muito menor proporcionalmente ao número de servidores. Quanto ao 

argumento da Representante de que seria necessário um prazo maior para atendimento do 

número de 300 estabelecimentos credenciados, este Tribunal de Contas já se manifestou 

sobre a matéria nos autos do Processo TC 2798/2011, quando entendeu ser razoável o 

prazo de 15 dias para apresentação da Rede Credenciada pela licitante vencedora do 

certame no município de Presidente Kennedy, onde o voto do relator, transcrito a seguir, 

foi acompanhado pelos pares: "Quanto à exigência da rede credenciada de 

estabelecimentos no momento da assinatura do contrato, que ocorre no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, após a convocação, foi retificada pelo Município de Presidente 

Kennedy, em virtude de decisão judicial que considerou que o prazo razoável seria de 15 

(quinze) dias, e o edital foi remarcado para o dia 25/05/2011, já com a referida alteração, 

podendo ser considerada sanada". [...] Vale destacar que, em consulta ao sitio 

eletrônico da Prefeitura de Linhares, constatou-se que o Pregão Eletrônico 040/2020 

contou com a participação de diversas empresas, caracterizando que não houve 

restrição à competição no certame [...] (Acórdão 00449/2021-1 - Plenário - Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES - Processos: 05407/2020 -3, 05355/2020-1 

- Relator: Rodrigo Coelho do Carmo, grifo nosso). 

 

FISCALIZAÇÃO – REPRESENTÇÃO – PREFEITURA  MUNICIPAL DE CASTELO 

– CONHECER - DEFERIR CAUTELAR – RITO SUMÁRIO – OITIVA DA PARTE – 

DAR CIÊNCIA – REFERENDAR DECISÃO MONOCRÁTICA 150/2021-5 

[...] Analisando os elementos dos autos, constando a presença dos requisitos 

indispensáveis à concessão de medida cautelar: fumus boni iuris e periculum in mora 

emiti a Decisão Monocrática 150/2021, a qual fundamentei nos seguintes termos: [...] É 

notório que a fixação do número mínimo de estabelecimentos credenciados deve ser 

expressamente consignado no Edital nas ocasiões em que os mesmos se 

diferenciarem nos seus ramos de atividade, quando aí a quantificação do 

credenciamento vai, necessariamente, variar, se impondo a necessidade fixar 

quantidade mínima de cada um deles. Outra não é a hipótese de quando as naturezas 

dos estabelecimentos por si só servirem de norte para o credenciamento quando então a 

descrição utilizada como "dever” condiz com o mínimo exigido para credenciamento [...] 

“Não obstante, a municipalidade deve definir o instrumento convocatório com bom 

senso e segundo critérios técnicos, dimensionando o quantitativo mínimo de 

estabelecimentos a serem credenciados pela empresa vencedora do certame, de 

modo que possibilite o amplo acesso aos interessados em participar do procedimento 

licitatório [...] (Decisão 00511/2021-6 - Plenário - Produzido em fase anterior ao 

julgamento - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES - Processo: 

00350/2021-6 - Relator: Rodrigo Coelho do Carmo, grifo nosso) 

 

CONTROLE EXTERNO – REPRESENTAÇÃO OFERTADA EM FACE DE 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PLEITO DE MEDIDA CAUTELAR DIANTE DE 

SUPOSTAS IRREGULARIDADES - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 



 

 

REVOGADO – PERDA DO OBJETO – IMPROCEDÊNCIA - EXTINCÃO DO FEITO 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO - ARQUIVAR 

[...] Outrossim, em sede de análise do mérito da presente Representação, acompanho 

igualmente o entendimento exposto na Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 4478/2020 

no que se refere ao mérito da presente Representação, motivo pelo qual passo a 

transcrever trecho referente a este tópico, vejamos: 3.1. DA EXIGÊNCIA DE REDE DE 

ESTABELECIMENTO EXORBITANTE NA ASSINATURA DO CONTRATO De 

acordo com o alegado pela Representante, a exigência que estaria a prejudicar a 

competitividade da licitação está relacionada a exigência de uma extensa rede de 

estabelecimento previamente credenciada em até 10 dias após a assinatura do contrato, 

conforme item 5 do edital em destaque. Alega a Representante que não há tempo hábil 

para o credenciamento da enorme rede exigida pela Municipalidade, sendo certo que da 

maneira como colocada, o Edital direciona o objeto da licitação a poucas empresas que 

de fato já tenham a rede credenciada, prática que se diz vedada pelos Tribunais de Contas 

do Brasil. Instado a prestar os esclarecimentos, o responsável apresentou informações 

consubstanciadas na Instrução 0004/2020 (peça complementar 24329/2020 - evento 

eletrônico 13). ANÁLISE Analisando a questão suscitada, percebe-se claramente que 

merecem prosperar as razões apresentadas pelo gestor. Isso porque, o item 5.5 – 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do edital do Pregão Eletrônico 002/20202 é bastante claro 

ao dispor: 5.5 A rede de estabelecimento credenciados por Município somente será 

exigida para fins de assinatura do contrato administrativo, conforme previsto no item 

5.4.3 do Termo de Referência – ANEXO 1 e item 8.1.1 da Minuta do Contrato – ANEXO 

7. Os itens 5.4.3 e 8.1.1.1 do Termo de Referência, por sua vez, estabeleciam: [...] 5.4.3 

– A apresentação da rede credenciada será obrigatória apresentação para assinatura do 

Contrato. [...] 8.1 - A CONTRATADA deverá observar os seguintes prazos para a 

prestação dos serviços: 8.1.1 - No ato da assinatura do contrato: 8.1.1.1 - Apresentação 

da rede credenciada conforme descrição e quantitativos mínimos Destarte, as exigências, 

tais como postas, não se mostram irregulares e estão consentâneas com o entendimento 

jurisprudencial dominante. Nesse aspecto, o TCE/ES já decidiu em diversas 

oportunidades pela possibilidade de exigência da rede credenciada quando na fase de 

contratação.É o que se extrai do Sistema MAPJURIS: ACÓRDÃO TC-332/2018 –

SEGUNDA CÂMARA (representante TRIVALE); ACÓRDÃO TC- 568/2015 –

PLENÁRIO; ACÓRDÃO TC 69/2012; ACORDÃO TC 10/2015 – 

PLENÁRIO;ACORDÃO TC 244/2016 – PLENÁRIO; ACÓRDÃO TC-1207/2016 –

PRIMEIRA CÂMARA (considerou irregular exigir rede credenciada nomomento da 

habilitação). Verifica-se, portanto, que o Termo de Referência exigiu a apresentação de 

rede credenciada apenas da empresa vencedora e após a homologação do certame, 

conforme jurisprudência dominante, o que confere maior amplitude de participação e 

isonomia entre os licitantes. E, quanto ao prazo razoável, destaco que esta Corte também 

já se manifestou, seguindo entendimentos originados do Tribunal de Contas da União, 

conforme se observa no Acórdão TC 1207/2016 – Primeira Câmara (Processo TC 

1312/2016-6), Acórdão TC 010/2015 – Plenário (Processo TC 3224/2014) e no Acórdão 

TC 076/2013 – Plenário (Processo TC 6873/2012). Lado outro, o prazo reivindicado pela 

Representante – 60 (sessenta) dias - realmente poderá colocar a Administração Pública 

contratante em uma situação de risco, sendo incompatível com o interesse público. Nesse 

sentido, explicou bem o notificado: Nos moldes propostos pela empresa Sindplus 

Administradora de Cartões, caso a empresa não logre êxito na comprovação da rede 

credenciada o TCEES terá apenas uma alternativa, que será a rescisão contratual. Tal fato 

implicaria o atraso da execução da contratação, indisponibilidade de utilização do cartão 

por parte dos usuários, assim como o chamamento da segunda colocada no certame para 

comprovação da rede de estabelecimentos comerciais e início de nova execução 

contratual. Do exposto, amparados por vários aspectos de gestão de riscos, consideramos 

prudente e razoável que a futura contratada comprove oportunamente antes da assinatura 

do contrato e rede de estabelecimentos comerciais credenciados. Quanto à suposta 

exigência “de uma enorme rede credenciada”, o notificado logrou êxito ao 



 

 

demonstrar de forma criteriosa e com muita clareza a legitimidade da exigência 

formulada no instrumento convocatório. Para melhor elucidação da questão, seguem 

trechos da fundamentação exposta: No intuito de exigir uma rede de estabelecimentos 

comerciais razoável e proporcional em relação à demanda desta Corte de Contas, o 

instrumento convocatório contemplou os municípios onde residem nossos 

colaboradores, que englobam menos do que 10% (dez por cento) dos municípios 

capixabas. Apresentamos na tabela abaixo a distribuição da residência dos 

servidores/membros do TCEES nos municípios onde foi exigida rede de estabelecimentos 

comerciais.[...] O total de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) servidores/membros 

constantes nesta tabela, corresponde a 96,23% (noventa e seis vírgula vinte e três por 

cento) do universo de servidores/membros que utilizarão o cartão de auxílio-alimentação. 

Abaixo apresentamos a relação de estabelecimentos comerciais em que os 

servidores/membros do TCEES realizaram gastos com cartão de auxílio-alimentação nos 

últimos 12 (doze) meses. [...] No último ano os servidores/membros do TCEES utilizaram 

o cartão de auxílio- alimentação em 760 (setecentos e sessenta) estabelecimentos 

comerciais situados no Espírito Santo. Se compararmos este quantitativo com a exigência 

do edital, que perfaz o montante mínimo de 190 (cento e noventa), inferimos que o 

instrumento convocatório solicitou rede credenciada que corresponde a 25% (vinte e 

cinco por cento) do total de estabelecimentos utilizados pelos usuários nos últimos 12 

meses. Desta forma, comprova-se de forma inequívoca, que na elaboração dos requisitos 

desta contratação, o TCEES, como de costume, estabeleceu exigência de rede de 

estabelecimentos comerciais conveniados apenas nos municípios onde reside a 

maioria expressiva dos seus servidores/membros, como também em quantitativo 

proporcional ao que na prática é utilizado por seus colaboradores, o que demonstra 

total compatibilidade e proporcionalidade das previsões do edital em relação à sua 

demanda. Considerando que no Estado do Espírito Santo existem muitas redes de 

supermercado, padarias, açougues e estabelecimentos congêneres, o cadastramento 

da matriz se estende às diversas filiais, o que facilita sobremaneira a etapa de 

cadastramento da rede de estabelecimentos comerciais. [...] Ressaltamos que o 

TCEES está requerendo uma rede mínima de 190 (cento e noventa) estabelecimentos 

credenciados, que abrange Vitória/Vila Velha (50 estabelecimentos, com no mínimo de 

04 redes de supermercados, respectivamente) e Cariacica/Guarapari/Serra (30 

estabelecimentos, com no mínimo de 03 redes de supermercados, respectivamente). O 

prazo concedido para a comprovação de rede mínima de estabelecimento credenciados é 

de 10 dias úteis para fins assinatura do contrato administrativo. [...] Consubstanciado na 

quantidade mínima de estabelecimentos comerciais exigidos pelo edital, assim como a 

cobertura em apenas cinco cidades capixabas, consideramos as previsões do instrumento 

convocatório proporcionais e razoáveis em relação à realidade de contratações públicas 

promovidas no Estado do Espírito Santo. [...] Ainda no intuito de demonstrar a 

legitimidade da exigência formulada no instrumento convocatório, apuramos que 

algumas empresas que atuam no segmento de gerenciamento de cartão-alimentação 

apresentam os seguintes quantitativos de estabelecimentos credenciados no Estado do 

Espírito Santo: [...] Para o correto entendimento da questão é imprescindível argumentar 

que existe legitimidade por parte do TCEES diante do poder discricionário a ele 

concedido pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Leis e demais normas, de 

estabelecer os requisitos de execução de serviços conforme sua realidade. Conclui-se que 

a opção realizada pela Administração licitante é razoável, e se mostra condizente com o 

interesse público. Dessa forma, ante a completude dos esclarecimentos trazidos pelo 

gestor, com destaque para o entendimento doutrinário e posicionamento jurisprudencial 

colhidos, desnecessário tecer maiores considerações, sendo forçoso concluir pela 

improcedência do item guerreado [...] (Acórdão 01551/2020-4 - Plenário - Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES - Processo: 04075/2020-7 - Relator: Sérgio 

Manoel Nader Borges, grifo nosso). 

 



 

 

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – LICITAÇÃO – 

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA – IMPROCEDÊNCIA – DAR CIÊNCIA – 

EXTINGUIR PROCESSO - ARQUIVAR 

[...] A jurisprudência da Corte de Contas da União tem entendido que, as exigências 

quanto ao número de estabelecimentos mínimos credenciados, se insere no âmbito 

do poder discricionário da Administração, pois a ele compete definir a real 

necessidade de atendimento aos beneficiários do vale alimentação, a exemplo dos 

Acórdãos 7.083/2010 – TCU – 2ª Câmara e 2.547/2007 – TCU – Plenário. Nas 

palavras do i. doutrinador Marçal Justen Filho2 , o poder discricionário da 

administração pública na elaboração do instrumento convocatório, dentro do limite 

da lei, não tem o objetivo de frustrar o caráter competitivo do certame, reproduzo 

abaixo trecho do doutrinador: “Verifica-se que as exigências contidas no instrumento 

convocatório possuem respaldo no poder discricionário da administração pública, dentro 

do limite de legalidade e não têm o objetivo de frustrar o caráter competitivo do certame. 

Reservou-se à Administração a liberdade de escolha do momento de realização da 

licitação, do seu objeto, da especificação de condições de execução, das condições de 

pagamento etc. Essa competência discricionária exercita-se no momento preparatório e 

inicial da licitação. Uma vez realizadas essas escolhas, exaure-se a discricionariedade e 

não mais pode ser invocada - ou, mais corretamente, se a administração pretender renovar 

o exercício dessa faculdade, estará sujeita a refazer toda a licitação. Assim, a 

Administração tem liberdade para escolher as condições sobre o contrato futuro. Porém 

deverá valer-se dessa liberdade com antecedência, indicando exaustivamente suas 

escolhas. Tais escolhas serão consignadas no ato convocatório da licitação, que passará a 

reger a conduta futura do administrador. Além da Lei, o instrumento convocatório da 

licitação determina as condições a serem observadas pelos envolvidos na licitação. A 

vinculação ao instrumento convocatório complementa a vinculação à lei. ” Certo é, a 

necessidade de conter nos autos do processo administrativo, bem como no Termo de 

Referência, justificativas a contemplar as razões de fato e de direito que fundamentam as 

escolhas da administração na demanda dos produtos ou do serviço que se pretende 

contratar e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de 

seu objeto. Em homenagem ao princípio da moralidade e razoabilidade, a decisão deve 

ser respaldada em estudos técnicos e estatísticos previamente realizados para fixação do 

quantitativo [...] Ante todo o exposto, como o indício de irregularidade apontado pela 

representante não foi configurado, acompanho o entendimento da Área Técnica e do 

Ministério Público de Contas quanto a improcedência da presente representação, de modo 

que VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste 

Colegiado [...] (Acórdão 00659/2022-8 - Plenário - Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo - TCEES - Acórdão 00659/2022-8 - Plenário - Relator: Sérgio Manoel 

Nader Borges, grifo nosso). 

 

4.2. DA CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto, concluiu-se que: 

Considerando o entendimento da Corte de Contas na Decisão 00024/2021-1 - 1ª 

Câmara - TCEES, que considerou regular a utilização de parâmetro baseado na exigência 

de rede credenciada utilizada por seus servidores no contrato atual; 

Considerando o entendimento  do Tribunal de Contas do Estado no Acórdão 

01551/2020-4 – Plenário – TCES, que verificou que no intuito de exigir uma rede de 

estabelecimentos comerciais razoável e proporcional em relação à demanda o instrumento 



 

 

convocatório poderá de forma motivada contemplar os municípios onde residem os 

colaboradores; 

Considerando que a jurisprudência da Corte de Contas da União tem entendido 

que, as exigências quanto ao número de estabelecimentos mínimos credenciados, se 

insere no âmbito do poder discricionário da Administração, pois a ele compete definir a 

real necessidade de atendimento aos beneficiários do vale alimentação, a exemplo dos 

Acórdãos 7.083/2010 – TCU – 2ª Câmara e 2.547/2007 – TCU – Plenário;  

Considerando que o atual contrato de prestação de serviços de fornecimento e 

gerenciamento de cartão de vale alimentação para os servidores da Agersa, Contrato n° 

008/2019, prevê a exigência mínima de 100 (cem) estabelecimentos credenciados no Sul 

do Estado; 

Considerando que, conforme pesquisa realizada pela área técnica, o Instituto de 

Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI,  no Contrato n° 025/2019 

(oriundo do Pregão Presencial n° 4/2019) exigiu também o mesmo quantitativo de 100 

(cem) estabelecimentos credenciados e possui número similar de servidores; 

Considerando que a maior parte dos servidores da Agersa residem no município 

de Cachoeiro de Itapemirim – ES;  

Foi procedida pela área técnica a alteração do Termo de Referência para redução 

do quantitativo mínimo exigido para comprovação de estabelecimentos da rede 

credenciada, mediante as justificativas ora apresentadas: 

Rede credenciada: mínimo de 100 (cem) estabelecimentos credenciados, sendo, 

obrigatoriamente:  

Cachoeiro de Itapemirim - ES 50 (cinquenta) estabelecimentos  

Vila Velha - ES 22 (vinte e dois) estabelecimentos 

Marataízes - ES 22 (vinte e dois) estabelecimentos 

Alfredo Chaves - ES 6 (seis) estabelecimentos 

 

5. DA ALTERAÇÃO DO EDITAL E DO TERMO DE REFERÊNCIA 

O item 5.4 do Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

5.4. Da Rede de Estabelecimentos Credenciados  

5.4.1. A licitante vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato a relação de rede 

credenciada das empresas atuantes no Estado do Espírito Santo, devendo conter, obrigatoriamente:  

a) Relação de, no mínimo, 50 (cinquenta) estabelecimentos comerciais, como hipermercados, 

supermercados, mercados, armazéns, varejões, hortifrutis e padarias, credenciados e localizados 



 

 

no Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com seus respectivos endereços completos, 

telefone e inscrição no CNPJ e nome de fantasia pelos quais se identificam comercialmente; 

b) Relação de, no mínimo, 22 (vinte e dois) estabelecimentos comerciais, como hipermercados, 

supermercados, mercados, armazéns, varejões, hortifrutis e padarias, credenciados e localizados 

no Município de Vila Velha-ES, com seus respectivos endereços completos, telefone e inscrição 

no CNPJ e nome de fantasia pelos quais se identificam comercialmente; 

c) Relação de, no mínimo,  22 (vinte e dois) estabelecimentos comerciais, como hipermercados, 

supermercados, mercados, armazéns e varejões, hortifrutis e padarias, credenciados e localizados 

no Município de Marataízes-ES, com seus respectivos endereços completos, telefone e inscrição 

no CNPJ e nome de fantasia pelos quais se identificam comercialmente; 

d) Relação de, no mínimo, 06 (seis) estabelecimentos comerciais, como hipermercados, 

supermercados, mercados, armazéns e varejões, hortifrutis e padarias, credenciados e localizados 

no Município de Alfredo Chaves-ES, com seus respectivos endereços completos, telefone e 

inscrição no CNPJ e nome de fantasia pelos quais se identificam comercialmente. 

5.4.2. Ressalta-se que os referidos locais exigidos nas alíneas anteriores têm por base as residências 

dos atuais servidores da Agersa. 

5.4.3. Quanto à metodologia utilizada para estipulação do quantitativo de estabelecimentos 

credenciados exigidos, cabe ressaltar que:  

a) O entendimento da Corte de Contas na Decisão 00024/2021-1 - 1ª Câmara - TCEES, 

considerou regular a utilização de parâmetro baseado na exigência de rede 

credenciada utilizada por seus servidores no contrato atual; 

b) O entendimento  do Tribunal de Contas do Estado no Acórdão 01551/2020-4 – 

Plenário – TCES, verificou que no intuito de exigir uma rede de estabelecimentos 

comerciais razoável e proporcional em relação à demanda o instrumento 

convocatório poderá de forma motivada contemplar os municípios onde residem os 

colaboradores; 

c) A jurisprudência da Corte de Contas da União tem entendido que, as exigências 

quanto ao número de estabelecimentos mínimos credenciados, se insere no âmbito 

do poder discricionário da Administração, pois a ele compete definir a real 

necessidade de atendimento aos beneficiários do vale alimentação, a exemplo dos 

Acórdãos 7.083/2010 – TCU – 2ª Câmara e 2.547/2007 – TCU – Plenário;  

d) O atual contrato de prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de 

cartão de vale alimentação para os servidores da Agersa, Contrato n° 008/2019, 

prevê a exigência mínima de 100 (cem) estabelecimentos credenciados no Sul do 

Estado; 

e) Conforme pesquisa realizada pela área técnica, o Instituto de Previdência do 

Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI,  no Contrato n° 025/2019 (oriundo 

do Pregão Presencial n° 4/2019) exigiu também o mesmo quantitativo de 100 (cem) 

estabelecimentos credenciados e possui número similar de servidores; 

f) A maior parte dos servidores da Agersa residem no município de Cachoeiro de 

Itapemirim – ES:  

Cachoeiro de Itapemirim - ES 20 (vinte) servidores  

Vila Velha - ES 01 (um) servidor 

Marataízes - ES 01 (um) servidor 

Alfredo Chaves - ES 01 (um) servidor 

 

 

5.4.4. A Contratada deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda a 

vigência do contrato, a quantidade mínima de rede credenciada, descrita no item 5.4.1. 



 

 

5.4.5. A qualquer tempo a Contratante poderá solicitar à Contratada a comprovação de que 

continua mantendo estabelecimentos comerciais credenciados. 

5.4.6. A Contratada deverá comunicar imediatamente à Agersa qualquer alteração na relação de 

estabelecimentos credenciados. 

5.4.7. A contratada deverá reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos comerciais pelo valor 

dos créditos utilizados durante o período de sua validade, independentemente da vigência do 

contrato, ficando estabelecido que a contratante não responderá solidária ou subsidiariamente por 

esse reembolso, que é da única e inteira responsabilidade da contratada. 

5.4.8. A contratante poderá exigir a comprovação de reembolso à rede credenciada a qualquer 

momento no curso da contratação e, não havendo atendimento por parte da contratada, será incursa 

nas penalidades contratuais consequentes à inexecução. 

 

Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Edital. 

 

6. DA DECISÃO   

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

PROVIMENTO parcialmente, nos termos da legislação pertinente e nos exatos termos 

das razões acima expostas. 

Diante do exposto, entendemos PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

impugnação por considerar que o mesmo traz consigo de fato incongruências passíveis 

de adequações.  

O Edital retificado será disponibilizado no site da Agersa e divulgado nos meios 

oficiais. 

 

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 21 de setembro de 2022. 

 

 

Raphaela Stein Mauro 

Pregoeira Oficial 
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