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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 
 

ESCLARECIMENTO 
PERGUNTA 1 
“Tendo em vista a vedação de taxas negativas imposta pela legislação, e que seria impossível de se 
falar em tratamento diferenciado para ME’s e EPP’s, pois conforme o caso concreto aqui apresentado, 
todas as empresas estariam em igualdade de condições de participação, é correto entendimento de 
que em caso de empate entre duas ou mais propostas, a URBEL aplicará o disposto no Art. 3º, §2º da 
Lei 8.666/93? Ou seja, será realizado sorteio? 
 
RESPOSTA 1 
Conforme consta no documento ‘Resposta à Impugnação’, publicado no site da PBH e no sistema 
licitacoe-e: 

O Edital preconiza que, caso se verifique a ocorrência de empate entre propostas, serão 
aplicados os benefícios estabelecidos pela Lei Complementar n°. 123/2006 e, persistindo a 
situação, aplicar-se-ão os critérios de desempate previstos no art. 55 da Lei Federal n°. 
13.303/2016, que não se resumem ao sorteio, última das opções elegidas pelo legislador para 
fins de seleção da proposta: 

 

Lei Federal n°. 13.303/2016 
Art. 55. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão utilizados, na ordem 
em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate:         
I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de 
julgamento; 
II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que 
exista sistema objetivo de avaliação instituído; 
III - os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 
1991 , e no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 ; 
IV - sorteio. 
Grifos nossos. 
 

Lei Federal n°. 8.666/1993 
Art. 3o . (...). 
§ 2o  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
I -  (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010) 
II - produzidos no País; 
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 
V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento 
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação.           
Grifos nossos. 
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PERGUNTA 2 
É correto entender que as exigências em torno do item 19.1.1 do Edital dizem respeito à relação jurídica 
direta e fechada entre o estabelecimento comercial e a empresa Credenciada, não sendo aceito 
estabelecimentos sem a vinculação direta e fechada entre as partes citadas? 
 
RESPOSTA 2 
A resposta a esta pergunta consta no documento ‘Esclarecimentos aos interessados 5’, publicado no 
site da PBH ou ESCLARECIMENTO_5 no sistema licitacoe-e. 
 
 
PERGUNTA 3 
Há possibilidade de prorrogação do contrato, nos termos da Lei? 
 
RESPOSTA 3 
As prorrogações contratuais poderão ser realizadas conforme dispões a Clausula Sexta da minuta de 
contrato e dos artigos 71 e 81 da Lei Federal n.º 13.303/2016. 
  
 
PERGUNTA 4 
A plataforma do Banco do Brasil, não disponibiliza aba para envio de proposta a ser analisada pela 
URBEL ANTES da sessão. A aba disponível está vinculando ao envio dos documentos de habilitação, 
que impossibilitam o sigilo das informações declaradas. Deste modo, é correto entender que a proposta 
enviada no sistema, através de anexo, deve ser realizada na única aba disponível na plataforma do 
Banco do Brasil? 
 
RESPOSTA 4 
A proposta inicial é enviada junto com os documentos de habilitação, conforme modelo constante no 
“Anexo II – Modelo de Proposta de Preços Inicial”, e deverá ser enviada até a data e horário 
estabelecidos para a abertura da sessão publica, conforme item 11.1 do edital. 
O pregoeiro tem acesso os documentos do arrematante somente após a disputa de lances, 
assegurando, assim, o sigilo das informações. 
Cabe ressaltar que o envio da proposta conforme o anexo II não se confunde com o preenchimento da 
proposta eletrônica no sistema, em cuja identificação do licitante é vedada, nos moldes do item 10.3 do 
edital. 

 
 

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2022. 
 
 

Marcos André Ferreira Gonçalves 
Pregoeiro 

(Portaria Conjunta URBEL/SMOBI nº. 011/2021) 
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL 


