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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 013/2022 
 

DECISÃO DA PREGOEIRA SOBRE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 
Ref.: Impugnação recebida por Correio Eletrônico às 15:34 de 03/06/2022 encaminhada pela 

empresa LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (CNPJ 19.207.352/0001-40) 

 
RELATÓRIO 
 
 Em suma, alega o impugnante que haveria “ilegalidades” no Edital do certame 

impugnado, no que diz respeito a previsão de credenciamento em redes de estabelecimentos 

específicos, previsto no item 3.2. do Termo de Referência1, Anexo I do Edital2, sob o argumento 

de “restrição de competitividade”. 

FUNDAMENTAÇÃO  

  Inicialmente cabe destacar que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo é uma 

autarquia federal, com sede em Florianópolis e regionais instaladas nos Municípios de 

Blumenau, Joinville e Chapecó. Dessa forma, a autarquia possui empregados públicos lotados 

em 04 (quatro) municípios do Estado de Santa Catarina. Ademais, pela geografia econômica do 

Estado, dos funcionários lotados na Capital, ainda há de se considerar que vários residem em 

municípios vizinhos, pertencentes no aglomerado da Grande Florianópolis (São José, Palhoça, 

Biguaçu). 

 Importa destacar também que o benefício concedido aos empregados públicos do 

CAU/SC é de auxílio-alimentação3, ou seja, destina-se a compra de suprimentos alimentícios, o 

que o difere de vale-refeição, destinado a custear as refeições dos empregados durante o 

intervalo intrajornada, em restaurantes próximos aos locais de trabalho.   

 A impugnante alega que a exigência de credenciamento nas redes “ANGELONI, 

BIG, BISTEK, FORT ATACADISTA, KOCH, GIASSI, REDE TOP, BRASÃO” estaria “ceifando o 

direito de interessadas no certame concorrem em condições iguais.”, todavia a referida 

                                                        
1 Disponível em: https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/34432/ANEXO-I-Termo-de-
Referencia.pdf  
2 Disponível em: https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/34432/Edital-PE-04.pdf  
3 Arts. 10 a 15 da Portaria Normativa CAU/SC Nº 07/2019, disponível em: https://www.causc.gov.br/wp-
content/uploads/portarias/normativas/2019/10/Portaria-normativa-n%C2%BA-007-2019-
Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-benef%C3%ADcios-empregados1.pdf  

https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/34432/ANEXO-I-Termo-de-Referencia.pdf
https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/34432/ANEXO-I-Termo-de-Referencia.pdf
https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/34432/Edital-PE-04.pdf
https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2019/10/Portaria-normativa-n%C2%BA-007-2019-Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-benef%C3%ADcios-empregados1.pdf
https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2019/10/Portaria-normativa-n%C2%BA-007-2019-Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-benef%C3%ADcios-empregados1.pdf
https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2019/10/Portaria-normativa-n%C2%BA-007-2019-Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-benef%C3%ADcios-empregados1.pdf
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exigência não é critério de julgamento de proposta, tampouco exigida para fins de habilitação, 

sendo conferida apenas do licitante vencedor, após homologação da licitação e para fins de 

assinatura do contrato, como expressamente averbado no item: 

3.2 A empresa deverá ter credenciamento das redes: ANGELONI, BIG, 
BISTEK, FORT ATACADISTA, KOCH, GIASSI, REDE TOP, BRASÃO, a ser 
comprovada no momento de assinatura do contrato, sendo condição 
indispensável para esse.  

 Nessa esteira, não merece prosperar o argumento de que haveria “favorecimento à 

empresas que já possuem credenciamento destes estabelecimentos identificados no edital”, o 

que é de plano refutado por previsão editalícia, a qual prevê que a exigência de credenciamento 

nos estabelecimentos especificado se dá apenas para fins de assinatura do contrato. Logo, para 

participar do certame não é necessário que a licitante já seja credenciada na rede mencionada:  

11. REQUISITOS PARA CONTRATACAO  
11.1 Anteriormente à assinatura do contrato, em até 5 dias úteis da 
homologação da licitação, a Contratada deverá comprovar que atende à rede 
credenciada mínima prevista no item 6.1, e o credenciamento nos 
estabelecimentos previstos no item 3.2. deste Termo de Referência. 

 Ademais, tal argumento é contraditório à afirmação de que “alguns Supermercados, 

Hipermercados e Atacadistas não possuem fácil acesso para tratativas a fim de credenciamento 

e aceitação de vale alimentação”, pois, se a impetrante afirma que algumas empresas já 

possuem credenciamento com os referidos estabelecimentos de forma a lhes conceder 

privilégio, podemos supor que tais redes estão abertas a credenciamento com emissores de 

auxílio-alimentação, sendo viável e acessível o credenciamento da vencedora do certame, após 

homologação. 

 Ainda sobre esse prisma, sobre a menção ao parágrafo primeiro, inciso I, do art. 3º 

da Lei nº 8.666/1993, acerca da proibição de previsão de preferências ou distinções em razão 

da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, registra-se que em momento algum há 

qualquer previsão correlata. O dispositivo impugnado não está estabelecendo preferências em 

relação a naturalidade, sede e domicílio dos licitantes, mas sim dos estabelecimentos 

credenciados, que, por óbvio, pela própria característica do objeto e natureza do benefício, 

devem estar localizados nas proximidades da sede e regionais do CAU/SC. 

  No que tange a afirmação de que o item impugnado “contraria toda legislação em 

vigor”, contraargumenta-se demonstrando que o próprio Tribunal de Constas do Estado afirma 

que existe uma celeuma sobre o tema: 
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O assunto ora tratado nos autos é bastante controvertido na doutrina e na 
jurisprudência dos Tribunais de Contas. Verifica-se na representação, no 
Relatório DLC – 452/2015 e nas justificativas apresentadas pelo responsável 
que existem posições de ambos os lados. O próprio TCU já considerou como 
cláusula restritiva em certos acórdãos, e também como justificável em outras 
decisões. Assim, a exigência de credenciamento de estabelecimentos que 
aceitam os vales-alimentação deve ser considerada de acordo com o caso 
concreto4 

 A impugnante menciona conhecida jurisprudência da Corte de Contas a respeito do 

assunto, da qual reiteramos e complementamos com outros julgados: 

ACÓRDÃO 2802/20135 - PLENÁRIO 

Na licitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de 
vale alimentação ou vale refeição, na forma de cartão eletrônico ou tecnologia 
similar, apesar de discricionária a fixação do número mínimo de 
estabelecimentos credenciados, faz-se necessário que os critérios técnicos 
referentes à fixação do quantitativo mínimo estejam em consonância com os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de claramente 
definidos e fundamentados no processo licitatório, devendo tais critérios ser 
oriundos de levantamentos estatísticos, parâmetros e de estudos previamente 
realizados, consoante os precedentes Acórdãos 2.367/2011 e 1.071/2009, 
ambos do Plenário. 
(...) 
19. De fato, o entendimento predominante do Tribunal é nesse sentido, 
uma vez que cabe ao gestor definir com precisão as reais necessidades 
de fornecimento do vale refeição/alimentação aos seus empregados. No 
entanto, o TCU tem formulado determinação no sentido de que no processo 
atinente à licitação sejam explicitados e definidos claramente os critérios 
técnicos referentes à fixação das quantidades mínimas de estabelecimentos e 
que tais critérios sejam oriundos de levantamentos estatísticos, parâmetros e 
de estudos previamente realizados. Nessa linha estão os Acórdão 2367/2011 
TCU-Plenários e Acórdão 1071/2009-TCU-Plenário. 
 
ACÓRDÃO 1626/20216 – PLENÁRIO 

10. Em análise do PE 2/2021, pode-se verificar ainda que o quantitativo de 
estabelecimentos credenciados foi definido através de estudos realizados 
pela área demandante da contratação, tendo como base o número de 
estabelecimentos utilizados pelos colaboradores da CBTU nos últimos 12 
(doze) meses, conforme previsto no Termo que Referência (subitem 4.3.2.1) , 

                                                        
4 REP-15/00434229 – disponível em: 
http://consulta.tce.sc.gov.br/relatoriosdecisao/relatoriotecnico/4347945.PDF  
5 Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/*/NUMACORDAO%253A2802%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%25
22Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/
0/%2520  
6 Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/vale%2520alimenta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520rede%2520E%2520m%25C3
%25ADnima%2520E%2520credenciada%2520E%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%252
0preg%25C3%25A3o/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/4
/%2520  

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=487119
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/2367/2011/Plen%C3%A1rio
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/2367/2011/Plen%C3%A1rio
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/1071/2009/Plen%C3%A1rio
http://consulta.tce.sc.gov.br/relatoriosdecisao/relatoriotecnico/4347945.PDF
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2802%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2802%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2802%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2802%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/vale%2520alimenta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520rede%2520E%2520m%25C3%25ADnima%2520E%2520credenciada%2520E%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520preg%25C3%25A3o/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/4/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/vale%2520alimenta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520rede%2520E%2520m%25C3%25ADnima%2520E%2520credenciada%2520E%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520preg%25C3%25A3o/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/4/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/vale%2520alimenta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520rede%2520E%2520m%25C3%25ADnima%2520E%2520credenciada%2520E%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520preg%25C3%25A3o/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/4/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/vale%2520alimenta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520rede%2520E%2520m%25C3%25ADnima%2520E%2520credenciada%2520E%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520preg%25C3%25A3o/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/4/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/vale%2520alimenta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520rede%2520E%2520m%25C3%25ADnima%2520E%2520credenciada%2520E%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520preg%25C3%25A3o/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/4/%2520
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atendendo assim ao que é preconizado no Acórdão 2802/2013-TCU-
Plenário, Relator Ministro Augusto Sherman: 
(...) 
10. Perceba-se, portanto, que o rol de estabelecimentos credenciados 
apresentado pela licitante vencedora atendeu aos mínimos previstos em edital. 
 
ACÓRDÃO 1688/20217 - SEGUNDA CÂMARA 

Nesse sentido, soa razoável que seja exigido às licitantes a comprovação 
de que possuem em sua rede credenciada o número de estabelecimentos 
previsto no certame e, em caso de não atendimento, que lhes seja dado 
prazo suficiente para corrigir essa ausência. Ainda, que o prazo para tal 
correção seja contado a partir da data da sessão do pregão. 

ACÓRDÃO 1884/20108 - PLENÁRIO 

“Na fase de habilitação técnica pode a entidade aferir a experiência e a 
capacidade técnica das empresas concorrentes para cumprir com o objeto do 
certame, exigindo delas a apresentação de atestados fornecidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado. As exigências de credenciamento de 
estabelecimentos credenciados devem sim ocorrer, mas na fase de 
contratação, permitindo, dessa forma à empresa vencedora, dentro de prazo 
razoável, se for o caso, promover os credenciamentos solicitados.” 
Dessa forma, manifestou-se o entendimento de que a exigência da 
apresentação da rede credenciada deveria ocorrer na fase de contratação, 
sendo permitido um prazo razoável para que a vencedora do certame 
credenciasse os estabelecimentos comerciais fornecedores de refeição. 

 Exposta a jurisprudência, atesta-se a incorreção da impugnante ao afirmar que “não 

existe no presente caso” critérios técnicos para fixação das reais necessidades para o 

fornecimento de vale-alimentação, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

pois, é sabido que a publicação de edital de licitação e anexos é a primeira etapa relativa à fase 

externa do procedimento licitatório. Anteriormente a mencionada publicação, existe longa e 

planejada fase interna, em que a demanda é estudada e objeto é construído, de forma a buscar 

a solução que melhor atenda à Administração. Nesta fase, são elaborados estudos técnicos 

preliminares, mapas de gestão de riscos, comunicações e despachos internos, e sobre o 

processo é emitido parecer jurídico. Logo, não pode a impetrante afirmar que esta autarquia 

federal não estabeleceu a exigência com base em critérios técnicos e observando os princípios 

                                                        
7 Disponível em:  https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/vale%2520alimenta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520rede%2520E%2520m%25C3
%25ADnima%2520E%2520credenciada%2520E%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%252
0preg%25C3%25A3o/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1
0/%2520  
8 https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/*/NUMACORDAO%253A1884%2520ANOACORDAO%253A2010%2520COLEGIADO%253A%25
22Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/
0/%2520  

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/2802/2013/Plen%C3%A1rio
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/2802/2013/Plen%C3%A1rio
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=734785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=42570
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/vale%2520alimenta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520rede%2520E%2520m%25C3%25ADnima%2520E%2520credenciada%2520E%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520preg%25C3%25A3o/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/10/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/vale%2520alimenta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520rede%2520E%2520m%25C3%25ADnima%2520E%2520credenciada%2520E%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520preg%25C3%25A3o/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/10/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/vale%2520alimenta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520rede%2520E%2520m%25C3%25ADnima%2520E%2520credenciada%2520E%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520preg%25C3%25A3o/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/10/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/vale%2520alimenta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520rede%2520E%2520m%25C3%25ADnima%2520E%2520credenciada%2520E%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520preg%25C3%25A3o/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/10/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/vale%2520alimenta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520rede%2520E%2520m%25C3%25ADnima%2520E%2520credenciada%2520E%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520preg%25C3%25A3o/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/10/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1884%2520ANOACORDAO%253A2010%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1884%2520ANOACORDAO%253A2010%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1884%2520ANOACORDAO%253A2010%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1884%2520ANOACORDAO%253A2010%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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basilares da razoabilidade e proporcionalidade.  

 A fim de corroborar todo exposto, menciona-se a análise do Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina sobre edital de Pregão da Companhia Águas de Joinville, em que se 

previu “8.3 A Companhia Águas de Joinville exige o credenciamento das grandes redes: 

HIPERMERCADOS BIG, GIASSI SUPERMERCADOS, ANGELONI SUPERMERCADOS, 

BISTEK SUPERMERCADOS, HIPER MAIS, FORT ATACADISTA desde que estejam instalados 

na cidade de Joinville.” (TCE/SC REP-15/004342299). Na ocasião, ao receber denúncia, a Corte 

de Contas exarou no Despacho nº GAGSS 031/2015:  

Entendo, inicialmente, que a exigência de credenciamento de determinados 
estabelecimentos, denominados de "grandes redes" não se trata de retenção 
de mercado, formação de cartel ou crime contra a livre concorrência. Trata-se 
de exigência que se encontra no campo discricionário da Companhia a quem 
compete definir a real necessidade dos beneficiários.  
É notório que nessas chamadas "grandes redes" se encontram a maior 
variedade de produtos, inclusive com preços mais atrativos e 
competitivos, não se mostrando justificável deixar o beneficiário à 
margem dos possíveis benefícios caso não fosse feita a exigência em 
tela. 

 Dessa forma, consentâneo com o posicionamento acima colacionado, o que esta 

autarquia busca com a exigência de atendimento da mencionada rede é que “O benefício de 

vale-alimentação deve ser efetivo e garantir que o empregado possa fazer uso nas proximidades 

da sua residência e do trabalho sem a necessidade de grandes deslocamentos. Além disso, ao 

exigir a aceitação do benefício nas grandes redes, garante-se a possibilidade de escolha de 

uso, seja por conta do preço, qualidade, disponibilidade de produtos, etc”, segundo pontua a 

Coordenadora de Gestão de Pessoas do CAU/SC. 

 Cita-se novamente trecho do Processo nº REP-15/00434229 do TCE/SC 

No caso em tela, verifica-se que a exigência se restringe ao licitante 
vencedor, ou seja, na fase de habilitação não existe a obrigatoriedade de 
demonstrar os credenciamentos. 
(...) 
Nessa linha, no Despacho nº GAGSS 031/2015 (fls. 54/56), o Exmo. Relator 
assinalou que a exigência de credenciamento de determinados 
estabelecimentos trata-se de exigência que se encontra no campo 
discricionário da Unidade Gestora, a quem compete definir a real 
necessidade dos beneficiários 

 O Relator assim conclui: 

Portanto, conquanto a representação deva ser julgada improcedente, uma 
vez que a restrição de participação de licitantes pela exigência de 
credenciamento de grandes redes não foi confirmada, o processo precisa 
ser aperfeiçoado para que se minimize o risco de restrição à competição, 

                                                        
9 http://consulta.tce.sc.gov.br/relatoriosdecisao/relatoriotecnico/4347945.PDF  

http://consulta.tce.sc.gov.br/relatoriosdecisao/relatoriotecnico/4347945.PDF
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devendo ser recomendado à Unidade Gestora que nos futuros procedimentos 
licitatórios fundamente a exigência dos credenciamentos em pesquisas e 
estudos, e que exija dos contratantes um credenciamento na ordem de 50% 
dos estabelecimentos elencados no Termo de Referência e não na sua 
totalidade, em observância dos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade. 

 
 Por fim, cabe mencionar o subitem do dispositivo impugnado, o qual prevê que a 

rede credenciada atenda a legislação vigente, relativizando a exigência do item 3.2.: 

3.2.1 Após a vigência do Decreto nֻº 10.854/2021, a rede credenciada deverá 
cumprir o disposto no normativo citado. 

 Tal previsão foi realizada após amplo estudo das recentíssimas normativas que 

alteraram e regulamentaram o Decreto-Lei Nº 5.452/1943 (CLT), de forma a assegurar a solidez 

do futuro contratado e a boa execução do objeto contratual. 

 Ressalte-se que o CAU/SC não almeja, de forma alguma, restringir a participação 

de eventuais interessadas no certame, visto que sempre respeita o princípio da competitividade 

aplicável às licitações públicas. Ocorre que é de igual importância que os fins pretendidos pela 

Administração com a concessão do benefício aos seus empregados sejam garantidos, de modo 

a assegurar que a rede contratada atenda às necessidades de seus empregados. 

 
DECISÃO 
 
 Dessa forma, pelos motivos e fundamentação acima expostos, com fulcro no art. 24, 

§ 1º do Decreto n. 10.024/2019, DECIDO por improcedente a impugnação ao Edital do Pregão 

Eletrônico n. 04/2022, mantidas todas as disposições editalícias do referido certame. 

 

Florianópolis, 06 de junho de 2022. 

 
 
 
 
 

Letícia Hasckel Gewehr 
Pregoeira do CAU/SC designada pela Portaria Ordinatória n. 021 de 06 de maio de 2022. 

Coordenadora de Compras, Contratos e Licitações. 


