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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO Nº 03 – P.E. N°005/2020 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO BENEFÍCIO VALE-

ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO/LANCHE, POR MEIO DE CARTÃO 

ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM SENHA E CHIP DE SEGURANÇA, 

CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 

CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA. 

DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 040, DE 08 DE MAIO DE 

2020. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.054.335/20-37 

O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Eletrônico n°005/2020, referente à contratação de empresa para a 

prestação de serviço de administração do benefício vale-alimentação/refeição/lanche, por 

meio de cartão eletrônico/magnético com senha e chip de segurança, conforme quantidades, 

especificações e condições constantes no anexo I do edital - termo de referência, vem, em 

relação à impugnação apresentada pela empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, 

COMÉRCIO E SERVIÇOS, apresentar as seguintes respostas: 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE  

O prazo para oposição da impugnação ao Edital apresentada pela GREEN CARD S/A 

REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS encontra-se tempestivo, conforme preceitua o 

art. 41, § 2º da Lei 8.666/93, bem como o item 6. do Edital. 

 

II – DO RELATÓRIO 

Em suma, solicita a impugnante as seguintes modificações no Edital: 

1) Exclusão de previsão do item 6.1.3 do Anexo I do Edital – Termo de Referência – por 

entender que a legislação que rege as normas de aplicação do PAT não estabelece (e 

tampouco determina) que os estabelecimentos a serem credenciados devem dispor de 

aplicativos de entrega delivery; 

 

2) Que seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias, ou prazo próximo a este indicado, após a 

assinatura do contrato, para que seja apresentada as redes solicitadas no edital; 

 

III – DA ANÁLISE 

Inicialmente, cumpre-nos ressaltar que todos os julgados desta Superintendência de 

Limpeza Urbana estão embasados nos princípios dispostos no art. 3º, da Lei nº 8.666/93 e 

no art. 2º, do Decreto nº 10.024/2019: 

Art. 3º, da Lei nº 8.666/93. 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. (Grifo nosso). 
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Art. 2º, do Decreto nº 10.024/2019. O pregão, na forma eletrônica, é condicionado 

aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento 

sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da 

razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhe são 

correlatos. 

Isso posto, passaremos a análise do mérito do recurso interposto pela GREEN CARD S/A 

REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS. 

Imperioso destacar que a matéria questionada está associada à competência para determinar 

as características técnicas do objeto do Edital. Assim sendo, os argumentos apresentados 

pela Recorrente foram encaminhados à área técnica requisitante para análise acerca do 

tema. 

Após apreciação, a área técnica assim se manifestou: 

1. EXCLUSÃO DE PREVISÃO DO ITEM 6.1.3 DO EDITAL – CONVÊNIO 

ENTRE FUTURA CONTRATADA E AO MENOS UMA EMPRESA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS IN NATURA (DELIVERY), BEM COMO UMA 

EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS  

No que se refere à exigência ora impugnada - obrigatoriedade de a futura contratada 

declarar que possui convênio com empresa de aplicativo de entrega (delivery), 

motiva-se tal necessidade o atual cenário no qual, em decorrência da inédita 

Pandemia do Corona Vírus, a SLU direcionou grande parte de seus empregados para 

o trabalho em regime de home-office/teletrabalho conforme é de notório 

conhecimento e tendência do mercado, ocasião que veio aumentar o consumo de 

serviços de entregas de refeições/alimentos por meio de aplicativos de entregas. E não 

é só, para os empregados de nossa Autarquia que, em decorrência de suas funções não 

podem realizar suas funções por meio remoto, visando a segurança de todos, é 

recomendado que suas refeições ocorram dentro da instituição e em espaço 

cuidadosamente preparado, mais um motivo, pela qual é necessária a exigência ora 

impugnada.  

A SLU entende ainda que:  

1. os aplicativos de delivery oferecem acesso rápido ao cardápio de milhares de 

estabelecimentos em diversas localidades, garantindo uma opção para quem quer 

mais praticidade na hora de pedir comida e se encontra impossibilitado de deslocar-se 

até o local físico do restaurante, situação está ocasionada, muitas vezes, pela dinâmica 

de trabalho do usuário;  

2. sua utilização proporciona redução de aglomerações ocasionadas pelos transeuntes 

no período do almoço, auxiliando o controle de avanço de pandemias;  

3. a opção delivery e pagamento virtual em suas plataformas oferecerá ao usuário 

mais conveniência e conforto, com redução do tempo de espera e rapidez na entrega 

da refeição, visto que o pagamento poderá ser realizado através do próprio aplicativo 

de delivery sem a necessidade do emprego do cartão.  

CONCLUSÃO:  

Pelas ponderações acima, entende-se também não ser cabível impugnação que aborda 

apresente temática, ainda por conta de se tratar de possibilidade discricionária da 
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empresa licitante, mantendo razoabilidade de estar pedindo apenas convênio com 

uma empresa entre os pontos mencionados no item descrito no TR. 

2. SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO (AUMENTO) DE PRAZO 

APRESENTAÇÃO DA REDE  

A empresa ora impugnante questiona o prazo para comprovação da rede credenciada. 

Eles pedem que a rede seja comprovada em até 30 dias após a assinatura do contrato, 

porém, esse não é o entendimento do Tribunal de Contas da União:  

Primeiramente, o entendimento é que deve ser comprovado antes da assinatura 

do contrato, visando justamente resguardar a prestação dos serviços, evitando 

eventuais prejuízos para a administração pública, pois, após o contrato assinado, 

se o mesmo não for cumprido, acarretará em rescisão, podendo ser aplicada, 

inclusive penalidade na empresa, sem mensurar os prejuízos que podem causar 

aos usuários, se não for possível contratar outra empresa para cobrir o 

fornecimento dos benefícios em tempo.  

No acórdão do TCU 3121/2016 é citado inclusive outros acórdãos, chancelado a 

decisão de que deve ser comprovada antes da assinatura do contrato:  

De acordo com a CELG, o estabelecimento do prazo de cinco dias úteis para a 

apresentação do catálogo contendo a rede credenciada da empresa contratada não 

violou restrições de direitos, mas seguiu as diretrizes dos órgãos de controle para 

este item, ou seja, a CELG baseou-se nas orientações do TCU e de outros Tribunais 

de Contas para estabelecer tal exigência, especialmente os Acórdão 2367/2011 - 

Plenário; Acórdão 2802/2013 - Plenário e Acórdão 6082/2016 - Ia Câmara (peça 9, 

p. 4- 9).  

9.4 Segundo a CELG, nos três Acórdãos citados, o momento de comprovação da rede 

credenciada é na assinatura do contrato (dois primeiros Acórdãos) e após a 

classificação da proposta (último Acórdão).  

9.5 De fato, a jurisprudência predominante do TCU, o momento adequado para a 

apresentação da rede credenciada é quando da contratação, concedendo ao 

licitante prazo razoável para tanto, de forma a garantir a boa prestação de serviço 

sem causar qualquer prejuízo ao certame.  

Desta forma, é incontestável que o entendimento majoritário para apresentação da 

rede credenciada deve ser antes da assinatura do contrato.  

Apresento quadro comparativo de editais usados como referências para confecção do 

Edital atual da SLU: 

EDITAL 
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA REDE 

CREDENCIADA 

SLU ATUAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
005/2020 

5 DIAS ÚTEIS DA ADJUDICAÇÃO 

HOSPITAL ODILON BERHENS - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 094/2019 

ASSINATURA DO CONTRATO 

SMOBI  - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
069/2017 

ASSINATURA DO CONTRATO 
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BELOTUR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
001/2019 

5 DIAS ÚTEIS DA ADJUDICAÇÃO 

BHTRANS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
013/2018 

5 DIAS ÚTEIS A PARTIR DA SOLICITAÇÃO A 
QUALQUER TEMPO 

            Disponível em https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes 

CONCLUSÃO:  

Assim, somos favoráveis à manutenção do prazo do edital atual da SLU, a despeito 

da impugnação ora realizada, uma vez que está de acordo com as orientações do 

Tribunal de Contas. 

 

IV – DA DECISÃO 

Este pregoeiro entende serem infundadas as razões apresentadas pela impugnante, visto que 

não foram demonstradas irregularidades capazes de macular o procedimento licitatório. 

Ora, é dever do Gestor aplicar a forma de contratação que se apresente mais vantajosa para 

a Administração, sopesando as questões de viabilidade técnica e econômica, de 

competitividade e de gerenciamento da contratação. 

Por todo o exposto, pelos fundamentos apresentados pela área técnica, com fulcro no art. 

17, inciso II, do Decreto nº 10.024/2019, este Pregoeiro decide: Pelo CONHECIMENTO 

da presente impugnação, tendo em vista sua TEMPESTIVIDADE, para no mérito 

NEGAR-LHE PROVIMENTO EM SUA TOTALIDADE, uma vez que os argumentos 

trazidos pela impugnante não demonstraram fatos capazes de dissuadir este Pregoeiro da 

referida decisão. 

Belo Horizonte - MG, 04 de janeiro de 2021. 

 

 

                                                                                                                                                                            

PEDRO BARROUIN DA MATA - PREGOEIRO 


