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Pregão Eletrônico nº TCMRJ 55/2022  

Objeto: Fornecimento de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de 

Cartão Refeição/Alimentação, para o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, 

pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme condições e especificações estabelecidas 

neste edital e seus anexos.  

Processo Administrativo: 040/101617/2022 

 

Trata o presente de impugnação (peça 4 do processo 040/101940/2022) interposta pela 

empresa LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA aos termos do Edital do Pregão 

Eletrônico 55/2022, cujo objeto é a prestação dos serviços de administração, gerenciamento, 

emissão e fornecimento de cartão refeição/alimentação, para o Tribunal de Contas do Município do 

Rio de Janeiro – TCMRJ, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 

Tendo em vista que a presente impugnação não será acolhida, participamos que a 

sessão pública de abertura das propostas do Pregão Eletrônico nº55/2022 fica mantida para o dia 

11/11/2022 às 13 horas no Portal do Comprasnet. 

A impugnação questiona, em síntese, a suposta falta de justificativa técnica para a 

exigência contida no item 9.2 do Anexo I do Edital (pág 22 da peça 8 do processo 

040/101940/2022), que trata de “ACESSO A APLICATIVOS DE ENTREGA EM DOMICÍLIO 

(‘delivery’)”.  

Remetemos os autos ao Departamento de Gestão de Pessoas - DGP, conforme 

despacho de peça 09 do processo 040/101940/2022, no qual solicitamos a manifestação desse em 

face da impugnação ora interposta. Em resposta, constante na peça 10 do processo 

040/101940/2022, o DGP confirmou a necessidade da exigência. 

Em síntese, o Setor Técnico esclarece que “A prática de entrega de refeições 

prontas e produtos alimentícios (delivery) já era rotineira no âmbito deste Tribunal de Contas 

mesmo antes da pandemia, o que foi ampliado com o advento da doença, cabendo assim às 

empresas que prestam serviços de fornecimento de vale refeição buscarem atender às 

necessidades de seus usuários[...]” 

Além disso, pontua que “As empresas do setor de vale alimentação e/ou refeição 

iniciaram suas operações junto às plataformas de delivery até mesmo antes de abril de 2020, 

quando houve um aumento de busca pelo serviço, tempo suficiente para que o requerente 

envidasse esforços para oferecer essa funcionalidade a seus usuários, o que não sustenta o 

argumento de ferir inteiramente os princípios instituídos pela legislação vigente, ceifando o direito 

de interessadas no certame concorrem em condições iguais, mas sim de buscar uma contratação 

com empresas de excelência e que estejam alinhadas com a modernidade, não podemos 
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prejudicar os funcionários do TCMRJ para beneficiar a impugnante, porque em pleno século XXI 

não desenvolveu a capacidade tecnológica de competir com o mercado.” 

Ainda em sua peça de manifestação, o DGP ressalta que “Os aplicativos de entrega em 

domicílio (“delivery”), notadamente são frutos decorrentes dos avanços tecnológicos e a busca por 

melhores serviços oferecendo acesso rápido ao cardápio de milhares de estabelecimentos em 

diversas localidades, garantindo uma opção para quem quer mais praticidade na hora de pedir 

comida e se encontra impossibilitado de deslocar-se até o estabelecimento de alimentação, 

situação esta ocasionada, muitas vezes, pela dinâmica de trabalho do usuário. 

Estes aplicativos também proporcionam redução de aglomerações ocasionadas pelos 

transeuntes, no período do almoço, permitindo com que o funcionário receba a usa refeição no 

refeitório deste Tribunal de Contas ou no próprio local de trabalho. A opção entrega em domicílio 

(“delivery”) e pagamento virtual em suas plataformas oferece ao usuário mais conveniência e 

conforto, com redução do tempo de espera e rapidez na entrega da refeição e produtos 

alimentícios, visto que o pagamento poderá ser realizado pelo próprio aplicativo ou página de 

internet, sem a necessidade do emprego do cartão físico (documento plástico). 

Em simples pesquisa de campo em alguns dos aplicativos de entrega em domicílio 

(“delivery”) oferecidos pelas empresas, indica-se a existência de diversas empresas operadores de 

cartões refeição que disponibilizam tal ferramenta de compras, preservando, assim, o caráter 

competitivo do certame. Portanto, é no mínimo equivocada a alegação da impugnante de que a 

imposição de a empresa possuir opção de compra através de e-commerce ou delivery por 

aplicativos, mostra-se abusiva e ilegal, constituindo-se legítima restrição à participação do certame. 

Ademais, a restrição à competitividade, por si só, não deve ser considerada ilegal. Oque não deve 

prosperar é a restrição imotivada, injustificada, ou baseada em critérios pessoais ou não 

convergentes ao interesse público. 

Um outro ponto, é que com o advento da pandemia surgiu um novo regime de trabalho, 

possibilitando ao servidor a prestação do serviço de forma remota, fortalecendo ainda mais a 

necessidade dos serviços de aplicativos de entrega em domicílio (“delivery”), garantido o 

fornecimento do benefício conforme a necessidade dos funcionários e membros do TCMRJ de 

forma habitual e satisfatória.  

Em suma, na elaboração do edital foram observados todos os Princípios norteadores da 

licitação, entre eles, da Razoabilidade e da Proporcionalidade, como também o Princípio da 

Igualdade entre os licitantes, ou Princípio da Isonomia, pelo qual a Administração Pública deve 

conduzir a licitação de maneira impessoal, sem prejudicar nenhum licitante, desde que preencham 

os requisitos exigidos. A licitação deve propiciar a livre concorrência e a livre concorrência não é 

propiciar o maior número possível de competidores, mas sim a contratação entre vários 

competidores que atendam aos requisitos mínimos almejados pelo contratante.” 
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Conclui dizendo que “Também foram utilizados todos os critérios técnicos necessários, 

de forma a não incluir exigências nem além e nem aquém das contidas nas disposições legais. Não 

havendo qualquer incompatibilidade em exigir que os serviços a serem contratados estejam dentro 

do esperado pelo TCMRJ e pelos seus funcionários e membros, que estão acostumados ao uso de 

serviço de delivery pela utilização de vale refeição ou alimentação, por que abrir mão desta 

comodidade? ” 

Este pregoeiro subscreve inteiramente a justificativa do Departamento, visto que os 

serviços de entrega são parte do avanço tecnológico, tendo sido acelerado durante a pandemia, 

mas não tendo nem seu começo e nem seu fim nesse evento.  

Segundo matéria divulgada em 13/07/2022 pela Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes, o brasileiro voltou a frequentar restaurantes, mas não deixou o delivery. No 

corpo da matéria, encontramos que “A pesquisa aponta ainda que, mesmo após a volta ao 

presencial, o canal virtual continua sendo representativo para restaurantes e empresas de fast food. 

Nos primeiros três meses de 2022, a quantidade de transações online Visa se manteve no mesmo 

patamar do mesmo período do ano anterior.”   

A Associação veicula diversos estudos que demonstram a mudança do comportamento 

do consumidor em geral, o que reforça que a empresa que deseja participar do mercado deve se 

atualizar e não o consumidor de adaptar a empresa. 

Entendemos que a economicidade do gasto é um fator muito importante a se levar em 

consideração e que esse princípio deve ser alcançado à luz da eficácia do gasto, ou seja, o efetivo 

atendimento do objetivo pretendido. Nesta toada, s.m.j., na manifestação do DGP ficou 

devidamente comprovado o adequado equilíbrio entre esses pilares.  

Pelo exposto, CONHEÇO a impugnação interposta pela empresa LE CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, e, quanto ao mérito, julgo IMPROCEDENTE a alegação 

ora apresentada, mantendo-se inalteradas as condições exigidas no instrumento convocatório. 

Acerca do pedido ‘c’, não poderá ser atendido, visto que não há qualquer relação 

hierárquica entre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e este TCMRJ. No entanto, caso 

tenha sido um mero erro de grafia, informamos que este processo será submetido à consideração 

da Autoridade Competente, sendo certo que o objeto somente será adjudicado ao vencedor após 

decisão definitiva. 

 

 

Em 8 de novembro de 2022. 

 

Alberto José Moraes B. R. Paz 
Pregoeiro – TCMRJ 

https://abrasel.com.br/
https://abrasel.com.br/

