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ANÁLISE DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 
PREGÃO ELETRÕNICO URBEL/SMOBI Nº 004/2022 

 

Processo: n.º 01-018.948/22-54 

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de auxílio alimentação / 

refeição e auxílio lanche. 

Assunto: Análise das razões de Impugnação 

Impugnante: BK Instituição de Pagamento Ltda. 

 

I. RELATÓRIO 
 

1. Trata-se de Impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico URBEL n°. 004/2022, 

apresentada pela empresa BK Instituição de Pagamento Ltda (BK). 
 

2. O ato convocatório estipulou, em seu item 14.2.5, atinente à aceitabilidade da 

proposta de preços, que “a alíquota de taxa de administração poderá ser positiva ou 

de valor zero, não será admitida taxa negativa, em conformidade à disposição do 

artigo 175 do Decreto Federal n°. 10.854/2021 e Medida Provisória n°. 1.108/2022, e 

será aplicada sobre o valor total relativo ao fornecimento do auxílio-refeição, auxílio-

alimentação e auxílio lanche”. E previu ainda, em caso de verificação empate entre 

as propostas, que: 

 
13.17. Ocorrendo a situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da 
LC nº 123/06, o Sistema Eletrônico possibilitará, automaticamente, a 
condução pelo pregoeiro dos procedimentos para obtenção dos 
benefícios previstos. 

13.17.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as 
propostas eletrônicas apresentadas pelos beneficiários da Lei 
Complementar 123/06 sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada, que não tiver sido 
apresentada por empresa beneficiária.  
13.17.1.1 O Pregoeiro agendará sessão pública para oportunizar o 
direito de preferência aos beneficiários da Lei Complementar 
Federal nº 123/06 aptos a exercê-lo, em data e horários a serem 
informados após o encerramento da sessão pública de lances. 
13.17.2 Se houver igualdade de valores apresentados por 
beneficiários da Lei Complementar Federal nº 123/06, dentre as 
propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de 
menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, 
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será realizado sorteio para identificação daquela que terá 
preferência na apresentação de nova proposta. Nas hipóteses de 
desclassificação ou inabilitação do então arrematante, será 
verificada a ocorrência de nova situação de empate, assegurando a 
preferência de contratação para os beneficiários da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006. 

(...). 
13.23. 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 

 

3. Segundo a Impugnante, atuante no ramo de fornecimento de cartão alimentação e 

refeição, o instrumento convocatório, a proibição “da apresentação de proposta com 

Taxa Negativa, com fundamento na Medida Provisória n°. 1.108/2022 e Decreto  

n°. 10.854/2021”, configuraria flagrante ilegalidade, visto que: 

 
a. “No ramo de fornecimento de Vale Alimentação/Refeição, a proposta mais 

vantajosa decorre da Taxa Negativa, pois as empresas concedem um desconto 

no crédito dos cartões, gerando enorme economia aos cofres públicos”. 

b. Com a vedação contida na medida provisória e no decreto, “TODAS as empresas 

licitantes ofertarão proposta com Taxa 0%, como já vem ocorrendo em diversas 

licitações”, o que ocasionaria uma espécie de supressão da etapa de lances do 

pregão, dada a suposta ausência de disputa por uma melhor oferta, a utilização 

equivocada do método de desempate denominado “sorteio”, nos termos do  

art. 45, § 2º, da Lei Federal n°. 8.666/1993, como se critério de julgamento das 

propostas de preços fosse, infringindo o disposto no art. 43 do Caderno 

Licitatório. 

c. Antes de se valer do sorteio, “o órgão licitante irá aplicar o benefício de 

preferência às empresas que comprovem a condição de Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), por força do art. 3º, § 14, da Lei 8.666/1993, 

combinado com o artigo 44 da Lei Complementar 123/2006”. Assim, se houver 

beneficiárias da Lei Complementar disputando o fornecimento em comento, “não 

haverá chances das demais empresas vencerem”. E se não houver e não forem 

aplicados os seus ditames, estaria a administração pública lhe negando vigência. 
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d. A ausência de desconto incidente sobre o valor do crédito afrontaria o princípio 

da proposta mais vantajosa e do caráter competitivo do certame, preconizados 

no art. 3°, § 1°, I, da Lei Federal n°. 8.666/1993 e no art. 4º, VIII da Lei Federal  

n°. 10.520/2002. 

 

4. Ademais, alega que a aplicação da Medida Provisória supracitada “não é ampla e sua 

aplicação não é absoluta”, porquanto: 

a. A adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT é voluntária e 

“busca estimular o empregador a fornecer alimentação nutricionalmente 

adequada aos trabalhadores, por meio da concessão de incentivos fiscais ao 

empregador”. 

b. A normativa não se aplica aos servidores estatutários, apenas aos trabalhadores 

celetistas. 

c. “A finalidade da norma proibitiva contida no art. 3º da MP 1.108/2022, é impedir 

o duplo benefício às pessoas jurídicas beneficiárias do PAT”, não se impondo, 

assim, aos órgãos públicos, que, embora possam aderir ao referido programa 

governamental, não se caracterizam como seus beneficiários, já que não farão 

jus às deduções fiscais nele previstas. 

d. A medida provisória é inconstitucional, por violar o princípio da liberdade 

econômica, da livre iniciativa e da concorrência, estatuído no art. 170 e o art. 173, 

§ 4º, ambos da Constituição Federal. 

 
5. Ao final, pede que a peça de irresignação seja recebida e julgada improcedente, 

“suspendendo liminarmente a licitação marcada para o próximo dia 09/09/2022, para 

a revisão e exclusão dos itens impugnados”. 

 

II. ANÁLISE DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 
 

6. Inicialmente, verifica-se que as razões foram apresentadas em 06/09/2022, terça-

feira, portanto, no prazo assinalado no item 6.1 do Edital, reputando-se, de tal sorte, 

tempestiva. 
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7. Constata-se, ainda, que Impugnação e os documentos que a instruíram foram 

direcionados corretamente ao endereço eletrônico previsto no item 6.1 do instrumento 

licitatório, qual seja, mafg@pbh.gov.br e que as vias originais de tal documentação 

não foram entregues na Supervisão Administrativa e de Acervo – Protocolo Geral da 

Sede da URBEL, no prazo previsto no item 6.2 do Edital.  

 

8. Contudo, a despeito do descumprimento do item 6.2, supracitado, em homenagem ao 

princípio do formalismo moderado, que, segundo o Tribunal de Contas da União – 

TCU, “prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado 

grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, 

assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo”1, serão conhecidas as 

razões de impugnação. 

 

9. Apreciadas e superadas as questões formais acima relatadas, faz-se mister 

esclarecer que: 

 
a. A Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – URBEL é 

pessoa jurídica de direito privado constituída como Sociedade de Economia 
Mista, integrante da Administração Indireta municipal, encontrando-se assim 
submetida à tutela da Lei Federal n°. 13.303/2016, a Lei de Responsabilidade 

das Estatais.  

b. Os empregados da URBEL são celetistas e o Acordo Coletivo de Trabalho – 

ACT, firmado entre a URBEL e o sindicato competente, vigente entre 01/05/2022 

e 30/04/2023, estabelece, em sua Cláusula Oitava, que “URBEL concederá aos 

seus empregados 26 (vinte e seis) vales refeição/alimentação por mês”. Já a 

Cláusula Décima de tal ajuste disciplina que “URBEL concederá aos seus 

empregados 26 (vinte e seis) vales lanche por mês”. 
c. Dada a impossibilidade de provimento do benefício em comento em pecúnia, a 

teor do art. 457, §2º/CLT, esta Companhia publicou o Edital de Pregão Eletrônico 

n°. 004/2022, que tem por objeto a “contratação de empresa especializada no 

fornecimento de auxílio alimentação / refeição e auxílio lanche”. 

 
1 TCU. Acórdão 357/2015 – Plenário. Rel. Min. Bruno Dantas. Data da sessão: 04/03/2015. 
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d.  Tal fornecimento segue o regramento aplicável à espécie, consubstanciado 

inicialmente na Medida Provisória n°. 1.108/20222, que, em 02 de setembro de 

2022, foi convertida na Lei n°. 14.442, que “dispõe sobre o pagamento de 

auxílio-alimentação ao empregado, bem como altera a Lei n°. 6.321, de 14 de 

abril de 1976, e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

n°. 5.452, de 1º de maio de 1973”, e no Decreto n°. 10.854/2021, que igualmente 

trata das vedações ora transcritas. 
 

10. Feitas tais digressões, cumpre explicitar que a URBEL, ao transpor em seu edital as 

disposições afetas à Medida Provisória n°. 1.108/2022, cujo texto foi mantido pela 

novel Lei Federal n°. 14.442/2022, e ao Decreto n°. 10.854/2021, está obedecendo 

estritamente o princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II e no art. 37 da Lei Maior, 

vez que a matéria contida em tais normas veicula justamente a forma de se 
conferir cumprimento ao pagamento das importâncias pagas a título de auxílio 
alimentação, disciplinada na CLT e no próprio Acordo Coletivo de Trabalho em 
vigor, senão vejamos:  
 

Medida Provisória n°. 1.108/2022  
(texto em vigor na data de publicação do Edital) 

 
Art. 2º  As importâncias pagas pelo empregador a título de auxílio-
alimentação de que trata o § 2º do art. 457 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, deverão ser 
utilizadas exclusivamente para o pagamento de refeições em restaurantes 
e estabelecimentos similares ou para a aquisição de gêneros alimentícios 
em estabelecimentos comerciais. 
Art. 3º  O empregador, ao contratar pessoa jurídica para o fornecimento 
do auxílio-alimentação de que trata o art. 2º, não poderá exigir ou 
receber: 
I - qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor 
contratado; 
II - prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-
paga dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores; ou 
III - outras verbas e benefícios diretos ou indiretos de qualquer natureza 
não vinculados diretamente à promoção de saúde e segurança alimentar 
do trabalhador, no âmbito de contratos firmados com empresas emissoras 
de instrumentos de pagamento de auxílio-alimentação. 

 
2 Dispõe sobre o pagamento de auxílio-alimentação de que trata o § 2º do art. 457 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e altera a Lei nº 6.321, de 14 de abril de 
1976, e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 
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11. Ante o exposto, a impossibilidade de aceitação do oferecimento de taxa negativa, por 

parte de licitantes não está meramente relacionada ao fato de a Companhia não 

usufruir dos benefícios fiscais do PAT, como pretende levar a crer a Impugnante, 

razão pela qual se verifica que seus argumentos não procedem, assim como não se 

lhe impõem as decisões dos julgados dos Tribunais de Contas acostadas à sua peça.  
 

12. Por fim, insta asseverar que não cabe à URBEL declarar ilegais ou inconstitucionais 

as definições estabelecidas em tais normas cabendo à interessada no certame 

procurar as vias próprias para pleitear o que alega ser de direito. 
 

13.  Prosseguindo, também não procede a defesa de que “TODAS as empresas licitantes 

ofertarão proposta com Taxa 0%”, não somente porque as facilitadoras de aquisição 

de refeições ou gêneros alimentícios não estão obrigadas por lei a propor 
unicamente a taxa zerada e podem ofertar as taxas positivas que entenderem 

pertinentes ao fornecimento pretendido, como também porque não poderia uma 

interessada no procedimento licitatório supor que todas as demais fornecedoras 

procederão da forma narrada.  

 

14.  Cabe igualmente afastar a alegação de que a adoção da “taxa zero” acarretaria 

supressão da etapa de lances do pregão e que o sorteio passaria a ser utilizado como 

critério de julgamento das propostas, violando disposições da Lei Federal  

n°. 8.666/1993 e da Lei Federal n°. 10.520/2002, vez que: 

 

a. Conforme entendimento expendido no item antecedente, podem as empresas 
ofertar taxas positivas, que serão apreciadas e elencadas segundo os critérios 

de julgamento previstos na legislação de regência, não havendo que se falar em 

supressão sumária da fase de lances do Pregão Eletrônico. 

b. O art. 4º, VIII, da Lei Federal n°. 10.520/2002, assim como o art. 30, § 2º, do 

Decreto n°. 17.317/2020, não obrigam a oferta de lances inferiores aos que se 

apresentam em disputa, estipulando, ao contrário, que, “no curso da sessão, o 

autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até 

a proclamação do vencedor”. 
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c. Os arts. 40, X, 43 e 45, § 2º, da Federal n°. 8.666/1993, não se aplicam às 
Sociedades de Economia Mista, tais como a URBEL, regida pela Lei Federal 

n°. 13.303/2016. 

 

d. 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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15. Não é demais recordar ainda que a análise e julgamento das propostas de valor 

constituem apenas uma das etapas de seleção da fornecedora, independentemente 

de ser beneficiária da Lei Complementar n°. 123/2006, não se podendo olvidar ainda 

que a licitante deverá comprovar o atendimento das exigências de habilitação e 

apresentar a documentação necessária à formalização de sua contratação, nos 

termos previstos no Edital e na legislação. 

 

16. Diante de tudo o que foi exposto, cumpre refutar a manifestação da Impugnante, tendo 

em vista a ausência de elementos de fato e de direito que lhe confiram sustentação. 

 

III. DECISÃO 
 

17. Considerando os fatos e fundamentos acima esposados, este Pregoeiro julga 
IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada pela empresa BK Instituição de 
Pagamento Ltda, e, consequentemente, mantêm inalteradas as previsões contidas 

Edital de Pregão Eletrônico URBEL nº 004/2022 e em seus anexos. 

 

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2022. 

 

Marcos André Ferreira Gonçalves 
Pregoeiro 

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

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL 

 


