
Processo nº: 1637424/2022

Assunto:  Contratação  de  empresas  especializadas  na  prestação  de  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 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do

Estado de Goiás.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Edital de Chamada Pública n° 01/2023

DA ADMISSIBILIDADE

O Edital  nº 01/2023 estabelece que qualquer  cidadão é parte legítima para

impugnar  edital  de  credenciamento  por  irregularidade  ou  solicitar  esclarecimento

sobre  os  seus  termos,  na  aplicação  na  Lei  nº  14.133/2021,  devendo  apresentar  a

impugnação  por  correio  eletrônico  (licitacao@caugo.gov.br),  até  3  (três)  dias  úteis

antes da data prevista para a abertura dos envelopes. Desse modo, considerando o

disposto na Lei e Edital, o pedido de impugnação é tempestivo.

DA IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  impugnação  ao  Edital  de  nº  01/2023  do  CAU/GO  para

credenciamento  de  empresas  especializadas  na  prestação  de  serviços  de

administração,  gerenciamento,  emissão  e  fornecimento  de  benefício  de  auxílio

alimentação/auxílio-refeição na forma de cartão eletrônico conforme Edital nº 01/2023

e descrição apresentada no Termo de Referências (TR).



A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.814.330/0001-

50, com sede na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº. 939, Andar 8, Torre

1 – Edifício Tamboré, Barueri, Estado de São Paulo, apresentou impugnação ao Edital

alegando,  em suma, que a cláusula de nº 3.4 do Edital  que dispõe que “a taxa de

administração  não  poderá  ser  negativa,  considerando  a  Lei  nº  14.442,  de  02  de

setembro de 2022” impõe indevida restrição à competitividade do certame.

Ao  fundamentar  o  pedido  de  revisão  do  Edital  para  supressão  da  referida

cláusula, a empresa alega que:

1. Não cabe à administração pública limitar a taxa a ser ofertada pela licitante. 

2. A Lei nº. 14.442/2022 não tem aplicabilidade aos servidores do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de Goiás.

3. A cláusula impugnada fere dispositivos das Leis nº 8666/93 e 10.520/02 porque 

frustram o caráter competitivo do certame, bem como, a busca pela proposta 

mais vantajosa. 

DA ANÁLISE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

I - Da aplicabilidade da Lei nº 14.442/2022 ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo

de Goiás.

Os  Conselhos  de  regulação  profissionais  são  autarquias  de  regime  especial

criadas  com  a  função  precípua  de  orientar,  disciplinar  e  fiscalizar  o  exercício  de

determinada  profissão.  O  CAU/BR  e  CAU   ́ s  UF  foram  criados  pela  Lei  de  n°

12.378/2010 para a fiscalização e disciplina do exercício da arquitetura e urbanismo em

todo o território nacional. Ao tratar da organização administrativa e funcional do órgão,

estabeleceu:

Art.  41.  Os  empregados  do  CAU/BR  e  dos  demais  CAUs  Estaduais  e  do

Distrito Federal serão contratados mediante aprovação em concurso público,



sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de inaplicabilidade da Lei  nº

14.442/2022  ao  CAU/GO.  O  quadro  funcional  do  Conselho  é  regido  pelo  regime

jurídico  celetista  que  é,  por  razões  de  conveniência  administrativa,  devidamente

vinculado do Programa de Alimentação do Trabalhador – (PAT) do Governo Federal.

II – Do Regime Jurídico do Credenciamento de nº 01/2023 do CAU/GO.

Quanto ao Credenciamento de nº 01/2023, faz-se relevante esclarecer que não

se trata de modalidade licitatória,  apresentando,  por isso, algumas particularidades

quanto ao seu regime jurídico e procedimento.

A Lei nº 14.133/2021 assevera que o credenciamento é processo administrativo

de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em

prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se

credenciarem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados.

Também são definidas,  pelo mencionado diploma,  as  situações  de aplicação desse

procedimento auxiliar:

Art.  79.  O  credenciamento  poderá  ser  usado  nas  seguintes  hipóteses  de

contratação: I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa

para  a  Administração  a  realização  de  contratações  simultâneas  em

condições padronizadas;

II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado

está a cargo do beneficiário direto da prestação;

III  -  em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da

prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por

meio de processo de licitação.

A opção administrativa pela realização de credenciamento considerou toda a



implicação prática de se realizar pregão eletrônico para um serviço que não permite

deságio  (taxa  negativa).  Ao  realizar  pregão  para  serviço  de  administração,

gerenciamento, emissão e fornecimento de benefício de auxílio alimentação/auxílio-

refeição,  as  empresas  proponentes  se  limitariam  à  proposta  zerada,  sem  a

possibilidade de competição -  lances negativos – restando, em caso de empate na

aplicação de sorteio eletrônico.

Em consideração à inviabilidade de realização de pregão eletrônico, bem como,

às questões práticas do mercado e legislação aplicáveis ao caso, a  administração do

CAU/GO considerou oportuna e adequada a realização de credenciamento, posto que,

credencia, dentro dos parâmetros do Edital, todas a empresas que se interessarem. A

solução visa justamente ampliar a participação e competitividade.

Inclusive  sobre  o  tema,  o  TCU  se  pronunciou  recentemente,  por  meio  do

Acórdão nº 5495/2022, considerando válida a utilização de credenciamento para a

contratação  de  serviços  de  serviços  de  administração,  gerenciamento,  emissão  e

fornecimento de benefício de auxílio alimentação/auxílio-refeição:

“É  possível  a  utilização  de  credenciamento  (art.  79,  inciso  II,  da  Lei

14.133/2021) , inclusive por empresas estatais, para contratação de serviço

de  gerenciamento  e  fornecimento  de  vales  alimentação  e  refeição,  em

substituição  a  licitação  com  critério  de  julgamento  pelo  menor  preço,

inviabilizada  para  esse  tipo  de  contratação  após  a  edição  do  Decreto

10.854/2021 e da MP 1.108/2021.” Acórdão 5495/2022-Segunda Câmara.

Relator: BRUNO DANTAS.

III - Da suposta infração aos princípios Lei nº 8666/93 e nº 10.520/02.

Conforme  abordado  anteriormente,  o  credenciamento  não  é  modalidade

licitatória  mas  procedimento  auxiliar  de  modo  que  não  se  impõe  a  aplicação  dos

dispositivos  da  lei  nº  8666/93  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

Administração  Pública  e  lei  nº  10.520/02  que  regula  a  modalidade  de  licitação



denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.

Assim,  embora os  princípios  gerais  de  direito  possam ser  aplicados,  não há

afronta à legislação mencionada já que se destina à regular procedimentos específicos

– licitações, contratos e pregão – não sendo aplicável ao credenciamento em questão.

O termo de abertura do Edital nº 01/2023 é claro ao estabelecer que o procedimento

se regulará pelo instrumento convocatório, na forma dos artigos nº 74, IV e 79 da Lei

nº 14.133/2021.

DA DECISÃO

Por  todo  o  exposto,  considerando  que  a  vedação  à  taxa  de  administração

negativa  se  origina  de  dever  legal  regularmente  imposto  ao  CAU  pela  Lei  nº

14.442/2022,  bem  como,  que  a  opção  administrativa  pela  realização  de

credenciamento visa a ampliação da competitividade, procedimento auxiliar previsto

na  Lei  nº  14.133/21  que  não  deve  obediência  estrita  às  Leis  nº  8666/93  e  nº

10.520/02, a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria CAU/GO nº

01,  de 5  de janeiro  de 2023,  DECIDE pela  improcedência  da presente impugnação

restando inalterado o item 3.4 e demais disposições do Edital nº 01/2023.

Goiânia, 20 de janeiro de 2023.

LORENA MARQUETE DA SILVA

Presidente CPL – CAU/GO.
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