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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DO SESI E SENAI 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL - 001/2019 

 

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., com sede na cidade de Barueri - 

SP, na Alameda Araguaia, nº. 1.142, Bloco 3 – Alphaville, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

69.034.668/0001-56, não concordando com os termos do Edital de Pregão SRP acima 

referenciado, vem, tempestivamente, por seu representante legal, com fundamento na Lei nº. 

10.520/2002; Lei nº. 8.666/93; Lei nº 13.303/16 e posteriores alterações, bem como a previsão 

do istrumento convocatório, INTERPOR: 

 

IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 

 

pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidos. 

 

I. DO OBJETO DO CERTAME 

 

Trata-se o presente procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, visando 
a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de administração e 
intermediação de benefício alimentação, junto ao SESI-DR-PA, via cartão magnético com 
tecnologia microprocessador com chip, cuja proposta seja a mais vantajosa para o SESI, 
destinado ao atendimento de seus empregados que possibilitem a aquisição de gêneros 
alimentícios “in natura” e refeições prontas através de rede de estabelecimentos credenciados, 
na forma definida pela legislação pertinente, para o período de 12 meses, podendo ser 
prorrogado conforme previsto no Regulamento de Licitações e contratos do SESI. 

 
 

II. DO ITEM EDITALÍCIO IMPUGNADO 

 

Em que pese o extremo zelo do Órgão Licitante ao elaborar o presente instrumento 

convocatório, existe disposição divulgada neste certame que contraria princípios 

constitucionais, e jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, quanto ao 

quantitativo mínimo de rede credenciada ativa para satisfazer as necessidades dos usuários, já 

que foram exigidas quantidades ínfimas de estabelecimentos comerciais em face da quantidade 

de usuários (necessidade da administração), podendo prejudicar o atendimento satisfatório e 

pleno dos funcionários do SESI. 
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Conforme consta no Termo de Referência em relação aos estabelecimentos mínimos 

credenciados por cidade, passando a exigir da futura empresa contratada, apenas 200 

estabelecimentos para Belém e Região Metropolitana. Nos seguintes termos: 

 

“3.1 A disputa está consubstanciada no critério de menor taxa de administração. 

Será necessário a apresentação de declaração por escrito da seguridade e garantia de 

serviço e ainda a apresentação de amostra do cartão magnético com tecnologia 

Microprocessador chip, cotado para serem utilizados pelos funcionários do SESI-DR-PA nas 

suas cidades de lotação, ou seja, Belém e região metropolitana, Castanhal, Paragominas, 

Marabá, Santarém, Altamira, Parauapebas e demais municípios que por ocasião o SESI vir a 

ter unidade, no qual será inserida no contrato via termo aditivo. Os cartões devem ser 

aceitos num raio mínimo de 200 (duzentos) quilômetros de cada uma destas localidades. O 

SESI não ultrapassará o crédito de R$23,39 (vinte e três reais e trinta e nove centavos) por 

dia, que vigerá conforme acordo normativo vigente no momento da assinatura do contrato 

com seus possíveis termos aditivos.” 

 

... 

 

“3.9 A Contratada deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, a 

relação da rede credenciada que deverá conter no mínimo 10 estabelecimentos nas cidades 

do interior, onde houver unidades do SESI, e no mínimo 200 estabelecimentos para Belém 

e Região Metropolitana.” 

 

 

Na forma em que abaixo será detalhado, tais quantitativos denotam certamente que 

não se respeitou ou, ao menos, não houve estudos técnicos preliminares suficientes para aferir 

com precisão os respectivos quantitativos.  

 

 

III. DA REDE CREDENCIADA: DA AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO 

 

Primeiramente, antes de adentramos aos quantitativos da rede credenciada requerida 

pelo SESI, é de suma importância destacar a preparação de estudo técnico para embasar a 

exigência de locais e quantidades mínimas de estabelecimentos credenciados solicitados, cujo 

levantamento deve servir de suporte para a elaboração da previsão de rede credenciada e ser 

atrelados ao presente certame.  

  

Já é tema pacífico no Tribunal de Contas da União – TCU a necessidade de apresentar 

estudos técnicos, por parte dos Órgãos demandantes, que justifique a exigência de locais e 

quantidades para estabelecimento de rede credenciada, como se pode observar na transcrição 

abaixo: 
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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 
Acórdãos 2.367/2011-Plenários e Acórdão 1071/2009-Plenário. (g.n.) 
(Acórdão nº 2802/2013, rel. Min. Augusto Sherman, Plenário) 
 
...como bem observado pela unidade técnica, em que pese o entendimento 
deste Tribunal se alinhar no sentido de que a fixação do número mínimo de 
estabelecimentos credenciados pelo gestor se situa no campo da 
discricionariedade, não se pode olvidar que a atuação do dirigente deve 
estar pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que 
os critérios técnicos para a fixação desses quantitativos devem estar 
baseados em estudos necessários a ampará-los, os quais devem constar do 
processo licitatório.  
(Acórdão nº 212/2014 – TCU – Plenário) 
 

 

Ao elaborar o estudo técnico da rede credenciada, um dos fatores principais é a 

dimensão da quantidade média de estabelecimentos que será utilizada pelos 742 usuários do 

SESI, levando-se em consideração o estudo de rede de utilização dos cartões por usuário, vez 

que reflete a realidade das transações efetivadas nos respectivos cartões, isto é, a necessidade. 

 

Obviamente, não nos impede de reconhecer que a dimensão da rede credenciada 

exigida no edital está inserida no poder discricionário do Administrador, pautado este pela 

razoabilidade e proporcionalidade. 

 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello1, a discricionariedade pode ser definida como 

“A margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este cumpra o dever 

de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do caso concreto, segundo critérios 

subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal”. 

 

Porém, esse poder discricionário encontra limitações quando ele vai de encontro ao 

Princípio do Melhor Interesse Público, bem como, ao Princípio da Competitividade, causando 

prejuízo as licitantes e desconforto aos usuários. 

 

A presente exigência de rede, no estado em que se encontra, abarcam dois fatores que 

merecem atenção.  

 

                                                           
1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. Malheiros Editores. 15ª 

edição, 2002. p. 395. 
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Primeiramente, de forma direta, trará prejuízo aos licitantes, uma vez que, estes se 

preparam para apresentar suas ofertas dentro de uma exigência de rede muito aquém das 

necessidades atuais dos usuários, pois, logo que esse contrato entrar e vigor a vencedora do 

certame será compelida a credenciar três vezes mais estabelecimentos do que o informado 

no edital.  

 

Difundimos esse ponto, tendo em vista que, o SESI tem ciência da real necessidade de 

utilização do serviço, para seus mais de 742 funcionários espalhados no Estado do Pará, 

conforme estudo técnico apresentado.  

 

Tal omissão afeta a formulação de proposta comercial, ao passo que não é possível 

mensurar a rentabilidade dos estabelecimentos credenciados que deverá manter durante a 

contratação, prejudicando de forma direta a oferta de preços. 

 

Ora, se a ideia do SESI era deixar o certame mais competitivo, a mesma  deixou de 

observar tal Princípio, uma vez que, maior competitividade significa dar mesmas condições de 

competição aos licitantes. 

 

Outro fator tocado pelo mal dimensionamento da exigência da rede diz respeito aos 

usuários.  Uma rede de estabelecimentos muito inferior à real necessidade, causa prejuízo aos 

seus usuários, pois não tem opções de usufruir seu benéfico da melhor forma. 

 

E, sabe-se que quando há uma rede credenciada inferior a necessidade da Instituição 

Contratante, não raro após enfrentar grande insatisfação dos usuários durante o período 

contratual, a Instituição pública sente-se obrigada em promover nova licitação para reconstruir 

a exigência de rede, sanando os defeitos suportados na prestação de serviço anterior. 

 

Ainda, com efeito, o correto dimensionamento da rede credenciada demonstra-se 

relevante na medida em que evitará que a área requisitante da Instituição licitante amargue a 

insatisfação dos usuários dos cartões no período contratual e se veja obrigada a abrir novo 

processo licitatório em curto espaço de tempo, frustrando-se, dessa maneira, a licitação 

anterior, que não se prestou a contratar empresa com a qualificação necessária ao perfeito 

atendimento do objeto licitado. 

 

Por esta razão, e nesta senda de raciocínio, como exemplo, o Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo (TC 5500-989-17), ao analisar caso análogo ao apresentado, deixou 

assentado que, nestes casos, cabe ao Tribunal “apenas avaliar a razoabilidade entre o número 

de usuários e a exigência impugnada”. 

 

Não obstante os limites expostos pela Corte de Contas Paulista, na análise da rede 

credenciada, registra-se novamente o entendimento do Tribunal de Contas da União que 

determina a elaboração, nos autos do processo licitatório, de estudos prévios referentes ao 

ponto em questão, como veremos no seguinte extrato:  
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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 Acórdãos 
2.367/2011-Plenários e Acórdão 1071/2009-Plenário. (g.n.) 
(Acórdão nº 2802/2013, rel. Min. Augusto Sherman, Plenário) 

 

Tal entendimento ratifica a importância de ser levado em consideração levantamentos 

estatísticos e de estudos técnicos previamente realizados. 

 

Resta clarividente que foi deixado de observar a necessidade do Estudo Técnico enviado 

pela atual fornecedora que demostrou a atual utilização. Lembramos que, não se pode 

confundir a rede credenciada da fornecedora em si, com aqueles Estabelecimentos comerciais 

da rede credenciada da fornecedora efetivamente utilizados pelo Órgão licitante.  

 

Apenas para ratificar nossa argumentação, leva-se a conhecimento público, através 

desta Impugnação, que no último ano, apenas na cidade de Belém e Região Metropolitana, os 

funcionários do SESI transacionaram quatro vezes mais em estabelecimentos comercias, apenas 

no produto alimentação. 

 

Assim, resta inconsistente a exigência de 200 estabelecimentos para o cartão 

alimentação frente a atual necessidade dos usuários do benefício concedido pelo SESI. 

 

Como pontuamos, o entendimento do TCU se firmou no sentido de que a administração 

pública possui o poder discricionário de estabelecer em seu edital de licitação a rede 

credenciada que é necessária ao bom atendimento dos seus colaboradores. No entanto, essa 

discricionariedade precisa estar pautada em critérios objetivos de análise, bem como em um 

estudo técnico que ampare referida exigência. 

 

 Isso significa dizer que o estabelecimento de uma rede deficitária sempre ensejará em 

grande trabalho e muita insatisfação, isso quando não culminar em processo administrativo, tal 

qual ocorreu com o Banco do Nordeste em maio de 2019, por exemplo. 

 

A título de exemplificação, trazemos para conhecimento, as exigências feitas nos editais 

de algumas instituições, de mesmo porte, ou maior que o SESI, apenas para as Capitais dos 

Estados: 

 

 

ÓRGÃO 

Nº 

EDITAL/PROCESSO 

 

CAPITAL 

QUANTITADE EXIGIDA DE 

ESTABELECIMENTOS 
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Companhia Pernambucana de 

Saneamento – COMPESA 

107/2017 

 

Recife Mais de 600 

estabelecimentos  

Saneamento de Goiás – SANEAGO 02/2017 

Processo: 

23846/2016 

 

Goiânia Mais de 500 

estabelecimentos  

Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo - 

SABESP 

 

19.500/2016 

São 

Paulo 

Mais de 5.000 

estabelecimentos  

Companhia de Tecnologia da 

Informação e Comunicação do 

Paraná - CELEPAR 

 

05/2019 

 

Curitiba  

Mais de 2.500 

estabelecimentos  

 

Companhia Paranaense de 

Energia - COPEL 

 

190013/2019 

 

Curitiba Mais de 3.000 

estabelecimentos  

 

Ora, o disposto acima, é uma pequena amostra de que as Instituições se preocuparam 

com a contratação de Empresas capazes de atender seu objeto com zelo, quando elaboraram 

as exigências referente aos quantitativos mínimos de rede de estabelecimentos exigidos em 

seus editais. 

 

 

IV. DA EXIGÊNCIA DE REDE CREDENCIADA 

 

Como sabemos, a licitação pública inicia-se por meio da fase preparatória ou interna, 

cuja condução reclama uma série de cautelas por parte da entidade contratante, por ser 

justamente nesta fase que ocorre a maior parte dos problemas no processo de contratação 

pública.  

 

Para o objeto licitado, há a regra latente de que a Administração deve preocupar-se com 

a rede de estabelecimentos credenciados da futura Contratada, já que esta constitui ponto de 

extrema importância na obtenção satisfatória das necessidades, primeiramente, dos usuários 

do benefício e, consequente, da própria Administração Pública.  

 

Todo o procedimento acima narrado, de modo muito simples, visa, ao cabo, o 

suprimento da necessidade da Administração Pública, iniciada esta pela requisição do 

respectivo setor do órgão e a elaboração do termo de referência.  

 

Em termos práticos, a necessidade do SESI, resume-se na contratação de empresa 

especializada em fornecimento, gerenciamento e administração de auxílio alimentação e 

refeição, por meio de cartão, para 742 usuários. 
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Entretanto, não se mostra coerente a exigência feita pelo SESI, haja vista que não há 

qualquer parâmetro que de embasamento basear para garantir que os quantitativos sejam 

suficientemente atendidos, inclusive utilizando parâmetros de qualidade exigidos no Programa 

de Alimentação ao Trabalhador – PAT. 

 

Partindo desta premissa, faz-se oportuno questionar a correlação entre o quantitativo 

de usuários do SESI verso a rede de estabelecimentos credenciadas nas respectivas 

localidades/cidades. E em um segundo momento, questionamos a correlação feita ao 

quantitativo de usuários do SESI versos a extensão territorial de abrangência da mesma.  

 

Ambos questionamentos demostram a inexistência de um estudo técnico objetivo, uma 

vez que, não correspondem ao menos a 1/3 desta exigência, ou seja, tal exigência apresenta 

inconsistências quando analisamos a quantidade de estabelecimentos exigidos e o número de 

usuários dos benefícios licitados, temos os seguintes dados, de acordo com o edital em análise:  

 

 

 

 

Valor global da 

contratação 

Quantidade de 

estabelecimentos 

credenciados pela 

SODEXO na cidade 

de Belém  

Quantidade de 

estabelecimentos 

exigidos no edital para 

cartão alimentação na 

cidade de Belém e 

Região Metropolitana 

 

R$4.581.820,32 Mais 800 

 

200 

 

 

Apenas para ratificar nossa argumentação, leva-se a conhecimento público, através 

desta Impugnação, conforme quadro acima, que no último ano, apenas na cidade de Belém, os 

funcionários do SESI transacionaram quatro vezes mais estabelecimentos comercias, apenas no 

produto Alimentação. 

  

Assim, resta inconsistente a exigência de apenas 200 estabelecimentos não só para a 

capital Belém, mas também para toda a região metropolitana. 

 

Certamente, a presente exigência está deixando de observar o quantitativo mínimo de 

rede credenciada, é necessário observar o binômio: necessidade e proporcionalidade.  

 

Ou seja, a necessidade/utilização, por parte dos usuários, não compreende nem 1/3 do 

potencial para aquela Cidade, sem considerar a região metropolitana.  

 

A despeito deste assunto e específico ao segmento ora licitado, colaciona-se recente 

decisão do Tribunal de Contas da União (TC-001.738/2019), em que restou configurado a 
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ausência de estudos técnicos, por parte do Órgão Licitante, para estabelecer os quantitativos de 

rede credenciada, vez que não refletiam a real necessidade da administração pública ou 

utilização pelos seus usuários. Vejamos os principais trechos: 

 

21. Extrai-se do levantamento apresentado em resposta à oitiva que, nos 
doze meses anteriores, os vales refeição foram utilizados em 868 
estabelecimentos no Distrito Federal (peças 33 e 35). Comparando-se o 
quantitativo exigido (800) com a efetiva utilização (868), pode-se considerar 
que há compatibilidade entre eles. 
22. Já o levantamento do uso de vales alimentação demonstra que, no 
mesmo período, estes foram utilizados em 428 estabelecimentos no Distrito 
Federal (peças 34 e 36). Confrontando-se esse montante com a quantidade 
mínima exigida pelo edital (700 estabelecimentos), observa-se que a 
exigência afigura-se 63,5% maior do que a real quantidade de 
estabelecimentos que receberam os vales.    
(...) 
25. Conclui-se, assim, pela incompatibilidade entre a exigência contida no 
edital e a real necessidade dos empregados do CFF quanto à rede 
credenciada para recebimento de vales alimentação. Com esse resultado, 
fica evidente que a entidade apenas repetiu o quantitativo exigido na licitação 
anterior (Pregão 14/2013), sem efetuar os estudos prévios preceituados pelo 
TCU, deixando configurado que essa exigência prevista no instrumento 
convocatório não tem fundamento na realidade. É importante ressaltar que, 
embora esta Corte tenha aceitado a fixação de igual quantitativo quando da 
prolação do Acórdão 212/2014, o mesmo posicionamento não pode ser 
adotado nesta oportunidade, pois as circunstâncias atuais apresentam-se 
diferentes, como restou demonstrado. 
(PLENÁRIO - TC-001.738/2019-4 - Relator: Augusto Sherman Cavalcanti) 

 

Assim sendo, observa-se que a necessidade da Administração deve se ater, no mínimo, 

à atual demanda, visto que deve haver uma proporcionalidade em relação ao número de 

usuários x demanda atual x potencial estabelecimentos.  

 

Deste modo, em vista da magnitude do objeto licitado, deve ser ressaltada a 

necessidade de prevalência do interesse público, o qual, no caso, não se consubstancia apenas 

no menor preço, mas também e principalmente, na contratação de empresa capaz de prestar 

adequadamente o serviço licitado de que necessita os funcionários do SESI. 

 

 

VI - DO PEDIDO 

 

Diante do exposto, tendo confiança na sabedoria do R. Pregoeiro e equipe, e 

considerando que: 

 (i) trata-se de fornecimento de cartões alimentação e refeição para, em média, 742 

usuários; (ii) a previsão editalícia não supre a real necessidade dos empregados; (iii) os 

funcionários serão diretamente prejudicados; (iv) a determinação do TCU é de que as 
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instituições que licitam o objeto em questão devem contemplar a exigência de estabelecimentos 

credenciados, levando-se em conta o número de usuários x demanda atual x potencial  

 

estabelecimentos (prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, (v), REQUER 

seja recebida a presente impugnação, eis que é tempestiva, e a ela seja dado PROVIMENTO, a 

fim de que se retifique a quantidade mínima para comprovação dos estabelecimentos 

comerciais, observando-se os estudos prévios de utilização de rede credenciada. 

 

Por fim, caso não haja a reforma ora pretendida, o que apenas se cogita a título de 

arguição, requer cópia integral dos presentes autos, bem como a justificativa técnica para a 

exigência da ínfima rede de estabelecimentos credenciados, para resguardar o direito desta 

empresa em propor as medidas judiciais julgadas cabíveis. 

 

 

Barueri/SP, 11 de novembro de 2019. 

 

 

 

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 

CNPJ nº 69.034.668/0001-56 

Michele Maia Mirado 

OAB/SP – 268.445 

 

 


