
 

 

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 A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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. 

 

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 Trata-se de pedido de esclarecimentos 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 iFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, com sede na 

Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida dos Autonomistas, nº 1.496, Bloco B, 3º 

andar, CEP 06020-902, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.157.312/0001-62, por intermédio de 

representante legal, solicita os seguintes esclarecimentos:  

1. Quanto à emissão dos cartões: Considerando que o benefício que se licita é proveniente 

de determinação prevista no Acordo Coletivo de Trabalho, e, portanto, personalíssimo 



 

 

do trabalhador. Considerando que a contratação está fundamentada na Lei 14.442/2022 

e no Decreto nº10.854/21, ou seja, no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. 

Ainda, considerando que o PAT elenca o benefício como personalíssimo, ou seja, de 

titularidade do trabalhador, nos termos da legislação (vide artigo 174 do Decreto nº 

10.854/21), não podendo ser transferido a terceiros. Podemos entender que o item 4.5 

do Termo de Referência será excluído, uma vez que está em desacordo com a legislação?  

2. Quanto aos critérios de escolha das licitantes: Analisando o edital observamos que o 

CAU GO optou pelo credenciamento, porém não há qualquer regra quanto ao 

funcionamento da escolha dos credenciados. Neste sentido questionamos: existirá 

percentual mínimo na votação para escolha da licitante pelos usuários? - Qual a 

periodicidade do envio de um novo credenciamento? Será realizado a cada período de 

vigência contratual, ou serão consideradas as prorrogações? A votação dos usuários será 

anual? Após o resultado do credenciamento, as licitantes credenciadas poderão enviar 

material demonstrativo da usabilidade e funcionamento de seus benefícios, como por 

exemplo: encarte em pdf, vídeo, realização de live para tirar dúvidas sobre os produtos 

antes da votação? Qual a expectativa de datas para que ocorra a votação após 

credenciadas? 

  

Em atenção aos questionamentos cabe esclarecer:  

1) Em que pese o fornecimento de cartão ao dependente não contrarie os dispositivos 

do Decreto nº 10.854/21 e não desnature a titularidade do benefício, o CAU/GO por 

questões de conveniência administrativa, visando privilegiar a participação da maior 

quantidade possível de empresas no Credenciamento de nº 01/2023, realizará a 

retificação para retirada da exigência constante do item 4.5 do Termo de 

Referências, modificação que não altera substancialmente a formulação das 

propostas, prevalecendo inalteradas as demais disposições.  

A despeito do procedimento em deslinde não se tratar de modalidade licitatória, a 

nova lei de licitações definiu que o credenciamento é procedimento auxiliar das 

licitações e das contratações, devendo ser a ele aplicado, deste modo, a lição 

insculpida no §1º, do art. 55, da Lei nº 14.133/2021, segundo o qual “eventuais 

modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua 

divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e 

procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação 



 

 

das propostas”. 

2) Quanto ao Credenciamento de nº 01/2023, reforce-se, 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. 

 Assim, quanto aos critérios de escolha do fornecedor, não há dúvidas de que aplicar-se-

á a regra prevista no artigo nº 79, inciso II da Lei nº 14.133/2021, normativo aplicável ao caso 

em comento, conforme previsto no Edital e no próprio item 3.4 do Termo de Referência (anexo 

ao edital), de modo que a escolha será realizada pelo empregado beneficiário final da prestação 

– empregado do CAU/GO. Com a finalidade de orientar a escolha por parte do beneficiário, 

desde que a empresa esteja devidamente credenciada, poderão ser enviados quaisquer tipos de 

material demonstrativo, manuais e prospectos. Caso seja necessária a realização de reuniões 

para demonstração será preciso solicitar o agendamento junto à Gerência de Administração e 

Recursos Humanos.   

 As regras quanto à periodicidade estão previstas no edital e TR respectivamente, 

conforme: 

1.9. O presente credenciamento tem prazo de validade indeterminado e 

observará as datas e prazos constantes do Cronograma (ANEXO II). O CAU/GO 

fará nova publicação da lista de administradoras habilitadas, até o dia 20 de 

cada mês, sempre que houver a recepção e habilitação de nova proponente. 



 

 

15.1 O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir 

de sua assinatura; 

 

 Portanto, será possível o recebimento de novos credenciamentos a qualquer tempo e 

será realizada a publicação mensalmente, sempre que ocorrerem novas inscrições. Para os 

fornecedores já credenciados, por sua vez, a regra aplicável é a regra de validade de 12 meses 

prevista no instrumento contratual, observada a necessidade de cumprimento dos requisitos de 

habilitação durante todo o período de validade, sob pena de descredenciamento.  

 Por fim, impende esclarecer que não há, no Edital ou no Termo de Referências, qualquer 

referência à votação. A escolha por parte do beneficiário será formalizada em sede de execução 

contratual sob coordenação da Gerência de Administração e Recursos Humanos após a 

realização do credenciamento.  

 

Goiânia, 24 de janeiro de 2023. 

 

 

LORENA MARQUETE DA SILVA 

Presidente CPL – CAU/GO. 
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