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DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 
    
IMPUGNANTE: Convênios Card Administradora e Editora Ltda - ME 
PROCESSO: 1167317/2020 
ATO IMPUGNADO: EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 
 

 I – RELATÓRIO  
 

Trata-se de processo licitatório modalidade Pregão Presencial, cujo objeto 
resume-se na contratação empresa especializada para prestação serviços de 
administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de benefício de auxílio-
alimentação/ auxílio-refeição na forma de cartão eletrônico com recargas de créditos 
mensais, para utilização em estabelecimentos especializados de rede credenciada, 
destinados aos empregados e estagiários. 

  
Em síntese, a Impugnante questiona que o prazo para a entrega da relação 

da rede credenciada é demasiadamente exíguo, ferindo o princípio da razoabilidade. 
Outro ponto de questionamento diz respeito ao quantitativo de estabelecimentos 
credenciados seria exacerbado e que o seguimento de Hipermercados exigido feriria o 
princípio possibilidade-necessidade. 
  

 É o relato do indispensável. 
  
II – FUNDAMENTAÇÃO  
 

O processo licitatório, como é sabido, divide-se em etapas ou fases, sendo a 
primeira delas denominada pela doutrina especializada como “fase interna da 
licitação”. Neste momento, são definidos os detalhes, critérios, condições e exigências 
para a aceitação das propostas e posterior contratação, sempre voltados ao 
atendimento das necessidades da Administração para garantir a satisfação do interesse 
público.  

  
É razoável concluirmos que a forma de aquisição de produtos e serviços pela 

Administração Pública, sempre que possível, deverá ser efetivada nas mesmas 
condições em que normalmente são contratadas no mercado interno, facilitando a 
participação de um maior número de empresas, ressalvadas as licitações em que a 
necessidade da administração seja especialíssima e a execução ou entrega do objeto 
dependa de fatores outros que a torne complexa. 

 
Pois bem. O prazo para assinatura do contrato é de 02 (dois) dias úteis, 

conforme item 11.2., momento em que seria exigida a apresentação da rede de 
credenciados, já que na forma do item 6.1 do termo de referência é condição 
imprescindível para a assinatura do instrumento. Todavia, em respeito aos princípios 
inerentes ao procedimento licitatório, previstos no art. 3º da Lei 8.666/93, e aqueles 
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constitucionalmente previstos, o edital trouxe o seguinte permissivo: 
 

6.1.3 Na hipótese de não alcançar o mínimo requisitado em 
cada modalidade e região, a licitante deverá assinar um 
termo se comprometendo em cadastrar a quantidade de 
estabelecimentos, de modo a atingir o mínimo, dentro do 
prazo de 2 (dois) meses, sob o risco de rescisão contratual. 
(destaque próprio) 

 
Em que pese a licitação ser destinada àqueles licitantes que basicamente 

atendam às exigências do Edital, foi possibilitado aos licitantes que previamente não 
consigam apresentar toda a rede credenciada, o cumpram no prazo de 02 (dois) 
meses, contatados da assinatura do contrato. Portanto, não merece prosperar a 
alegação do Impugnante de que o prazo seria exíguo e que limitaria a participação de 
licitantes que previamente comportem toda a rede credenciada, restando indeferido o 
pedido nº 01. 

 
É de se destacar, por outro lado, que o descumprimento da exigência poderá 

implicar em rescisão contratual. 
 
Quanto ao alegado quantitativo exacerbado, a Impugnante incorre em 

exigências que não constam do edital. Inicialmente, não há exigência de que a rede 
credenciada seja distribuída por todo o Estado ou País. Na realidade, os 
estabelecimentos devem observar a capital Goiânia e sua Região Metropolitana1 e a 
cidade de Anápolis.  

 

Assim, o quantitativo mínimo exigido deve se amoldar à região descrita, e foi 
apurado mediante consulta e levantamentos realizados na fase interna, conforme 
comunicações e consultas realizadas com diversos fornecedores. Destaca-se ainda que 
o quantitativo apontado no Termo de Referência, na verdade, considerou o número 
mínimo ofertado pelos consultados. 

 
A Impugnante nada trouxe para demonstrar a alegada desproporcionalidade 

ou infringência aos princípios licitatórios, estando as exigências quantitativas 
amparadas em levantamento mínimo realizado na fase interna da licitação. Desta feita, 
também resta rejeitado o pedido nº 02.  

 

 
1 Conforme art. 1º da Lei Complementar nº 139/2018, de Goiás, a Região Metropolitana de Goiânia 
(RMG)  é compreendida pelos Municípios de Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 
Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, 
Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santa Bárbara de Goiás, Santo Antônio de 
Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade 
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Destaca-se, por outro lado, que a regra editalícia permite ao licitante, que 
mesmo na condição inicial de não cumprir o mínimo de rede credenciada, poderá fazê-
lo no prazo de 02 (dois) meses, conforme demonstrado anteriormente. 

 

Por fim, quanto às alegações de restrição por conta do seguimento de 
Hipermercados, da mesma forma, a Impugnante não demonstra os prejuízos ao 
certame licitatório decorrente das exigências impostas. O termo de referência exige 
para Goiânia e sua Região Metropolitana um mínimo de 12 Hipermercados, distribuídos 
entre um mínimo de 03 (três) redes; e para Anápolis, um mínimo de 05 Hipermercados, 
distribuídos entre um mínimo de 02 (duas) redes.  

 

Na fase interna, adotou-se o critério da Classificação Nacional de Atividades 
Empresariais – CNAE para identificação dos hipermercados, que, com base no 
levantamento realizado, foi minimamente cumprido pelas empresas cotadas, em 
Goiânia e sua Região Metropolitana e em Anápolis. 

 

Ademais, a alegação de que as licitantes de pequeno porte não possuem 
grandes redes credenciadas não pode ser oposta ao órgão licitante visto que existe 
prazo suficiente para que o credenciamento seja feito (dois meses) e é facultado ao 
órgão, em benefício de seus colaboradores, exigir uma rede mínima de Hipermercados 
visando os benefícios inerentes ao tipo de estabelecimento (eficiência e 
economicidade). 

 

Nestes termos, não sendo apontado qualquer indício ou evidência de que o 
quantitativo do seguimento Hipermercado afronte os princípios licitatórios e 
administrativos, estando as exigências do edital amparadas em levantamentos 
realizados junto aos fornecedores, que minimamente cumprem o exigido, indefiro o 
pedido de nº 03 da Impugnação. 

 

Portanto, não prosperam as alegações da Impugnante de que o Edital de 
Pregão Presencial Nº 06/2020 encontra-se eivado de ilegalidade ou em desacordo com 
os dispositivos da Lei 8.666/93. 

 

III – DECISÃO 
 

Diante do exposto, no uso de minhas atribuições conferidas pela Lei n.º 
8.666/93 e pela legislação aplicável à espécie, com base nos fundamentos acima, 
DECIDO indeferir a impugnação formulada pela empresa Convênios Card 
Administradora e Editora Ltda - ME ao Edital de Pregão Nº 06/2020. 

 

Encaminhe-se a presente para a Presidência do CAU/GO. 
 

Goiânia/GO, 02 de dezembro de 2020. 
 
 

ROMEU JANKOWSKI 
Pregoeiro 
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DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 
 

    
 
 
IMPUGNANTE: Convênios Card Administradora e Editora Ltda - ME 
PROCESSO: 1167317/2020 
ATO IMPUGNADO: EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 
 
 
 

 O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO), 
no exercício das competências que lhe cabem por força do art. 35, III, da Lei 12.378/10, 
e o art. 150 do Regimento Interno do CAU/GO, e considerando a Decisão de 02 de 
dezembro de 2020, proferida pelo Pregoeiro do CAU/GO em sede de Impugnação ao 
Edital do Pregão Presencial nº 06/2020, resolve negar provimento à Impugnação, 
mantendo o edital nos termos em que publicado, pelos mesmos fundamentos. 
 
 

Goiânia/GO, 02 de dezembro de 2020. 
  

 
 
 

Arnaldo Mascarenhas Braga 
Presidente do CAU/GO 
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