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LICITAÇÃO URBEL nº. 004/2022-PE 

  PROCESSO n° 01-018.948/22-54 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AUXILIO 

ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO E AUXÍLIO LANCHE 
 

Considerando que às 10h30min do dia 12/09/2022, foi aberta a Sessão Pública de Pregão 
Eletrônico URBEL nº 004/2022. 
 
Considerando que 3 (três) empresas participantes apresentaram propostas de idêntico valor, 
R$ 3.193.039,20 (três milhões, cento e noventa e três mil e trinta e nova reais e vinte centavos), 
correspondendo ao valor global mínimo aceitável para o certame, nos termos do art. 175 do 
Decreto Federal nº. 10.854/2021 e da Medida Provisória nº. 1.108/2022, e que não houve 
lances ofertados na disputa. 
 
Considerando que, configurado o empate entre as propostas e a ausência de empresas 
licitantes beneficiárias da Lei Complementar nº. 123/2006 no certame, o sistema Licitações-e, 
do Banco do Brasil, seleciona automaticamente a arrematante do pregão, adotando, para 
tanto, critério cronológico de inserção da proposta inicial. 
 
Considerando que, a partir do critério sistêmico acima citado, foi selecionada a empresa 
SODEXO, e que este pregoeiro a convocou para apresentar proposta ajustada, às 11h04min. 
 
Considerando, por fim, que o item 13.23 do Edital prevê que, "caso não haja envio de lances 
após o início da fase competitiva, e ocorra empate entre duas ou mais propostas, haverá a 
aplicação dos critérios de desempate previstos nos artigos 44 e 45 da LCF nº 123/2006, 
seguido da aplicação dos critérios estabelecidos no artigo 55 da Lei Federal n.º 13.303/2016 
", e ainda o teor das manifestações no chat de mensagens apontando o critério editalício de 
seleção. 
 
Revogo o ato de convocação da empresa SODEXO, supracitado, sem prejuízo dos atos 
praticados anteriormente, para, a fim de dar continuidade ao processo e garantir a legalidade 
e isonomia na seleção da proposta vencedora, convocar as empresas participantes a enviarem 
declaração/documentação comprobatória de atendimento aos critério de desempate 
elencados no art. 55, III, da Lei Federal 13.303/2016, que se remete ao § 2º do art. 3º da Lei 
nº 8.666/1993, para o e-mail mafg@pbh.gov.br no prazo máximo de 4 (quatro) horas contados 
a partir da publicação desta. 
 
 

 
Belo Horizonte, 13 de setembro de 2022. 

 
Marcos André Ferreira Gonçalves 

Pregoeiro 
(Portaria Conjunta URBEL/SMOBI nº. 011/2021) 
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