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PROCESSO AS/DL N.º 067 / 2022 

Pregão Eletrônico nº 041 / 2022 

Recursos Administrativos 

Recorrentes: 

VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. 

UP Brasil Administração e Serviços Ltda. 

Trivale Instituição de Pagamento Ltda. 

Rom Card Administrador de Cartões Ltda. 

M & S Serviços Administrativos Ltda. 

Berlim Finance Meios de Pagamento Ltda. 

 
Recorrida: 

MegaVale Administração de Cartões e Serviços Ltda. 

 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 

de administração, gerenciamento, fiscalização, supervisão, 

emissão e fornecimento de cartão magnético ou eletrônico com 

chip ou de similar tecnologia, para servidores públicos. 

 
 

DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 
JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

 
Ementa: Decisão Definitiva – Recursos 

Administrativos – Procedência - Anulação Da 
Decisão Prolatada Pelo Pregoeiro – 
Desclassificação da Vencedora - Retroação à 
Fase Licitatória Anterior. 

 

Os Recursos Administrativos atendem aos requisitos 

previstos no Edital e Lei das Licitações, enquadrando-se nas 

mailto:gabinete@montealto.sp.gov.br
http://www.montealto.sp.gov.br/


GABINETE DA PREFEITA 

Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1390 - Centro - Monte Alto - SP 

Telefone: (16) 3244 3113 
gabinete@montealto.sp.gov.br 

www.montealto.sp.gov.br PrefMonteAlto 

 

 

 

exigências da esfera recursal, e, portanto, merecem ser 

reconhecidos por este julgador. 

Tratam-se de Recursos Administrativos intentados pelas 

empresas VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A., UP 

Brasil Administração e Serviços Ltda., Trivale Instituição de 

Pagamento Ltda., Rom Card Administrador de Cartões Ltda., M & S 

Serviços Administrativos Ltda., Berlim Finance Meios de Pagamento 

Ltda., em 23/24/25 de agosto de 2021, portanto, tempestivos, contra 

decisão que declarou vencedora a empresa MegaVale 

Administração de Cartões e Serviços Ltda., ora Recorrida, 

alegando, em síntese, ofensa ao princípio da legalidade introduzido 

pela Lei Federal nº 14.442, de 2 de setembro de 2022 (Conversão 

da Medida Provisória nº 1.108, de 23 de março de 2022), que em 

seu art. 3º, inciso I, veda qualquer tipo de deságio ou imposição de 

descontos sobre o valor contratado. 

Assim, diante de seus argumentos, pleiteiam a anulação da 

decisão recorrida, visto entenderem que tal vício fulmina o 

procedimento de licitação, impondo, portanto, a desclassificação da 

proposta ofertada pela empresa MegaVale Administração de 

Cartões e Serviços Ltda., retornando o certame, dessa forma, em 

seus ulteriores termos. 

A princípio, antes de adentrar ao mérito da questão tratada 

nestes autos de procedimento licitatório, destaco que tanto o Edital 

como seus Anexos, não restringem à competitividade e sim versam 

de normas legais a serem seguidas. 

Na sequência, visualizo que o tema em discussão lançada 

nas peças recursais diz respeito à vedação legal da taxa negativa 

de administração introduzida pela Lei Federal nº 14.442, de 2 de 

Setembro de 2022 (Conversão da Medida Provisória nº 1.108, de 

2022), que se apresenta como ato normativo vigente, tendo sido 
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regularmente editada na forma da lei, mas que tal dispositivo legal 

foi afastado pelo Pregoeiro em sua decisão proferida no certame. 

Com efeito, em apreciação e análise aos recursos 

administrativos intentados pelas Recorrentes, o ilustre Pregoeiro 

negou seguimento ao pedido recursal, entendo não terem logrado 

êxito para reconsiderar a decisão anteriormente proferida, aduzindo, 

como sustentação de sua fundamentação o fato de que “... a 

Prefeitura de Monte Alto não se enquadra no parágrafo 4º, do Art. 

1º, da Lei nº 6.321, assim como em seu parágrafo 1º do referido 

artigo, por não auferir os benefícios fiscais, inaplicáveis, portanto na 

prefeitura imune a tributação, em muito menos por declará-lo em 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ...”. 

Contudo, em que pese respeitar o posicionamento firmado 

pelo ilustre Pregoeiro, daquele posiciono-me contrariamente, haja 

vista que em se tratando de uma norma nova, recente, suscetível 

de interpretações diversas pelo Judiciário e pelos Tribunais de 

Costas, não há margem para, nessa fase inicial de vigência, 

concluir de forma diferente do que está explicitamente previsto no 

referido dispositivo, ou interpretá-lo de forma abrangente. 

Portanto, consolido meu entendimento de que a 

apresentação de taxa negativa pelos licitantes desatende às 

disposições da Lei Federal 14.442, de 2 de Setembro de 2022, além 

de que tal medida pode ensejar o descredenciamento da licitante 

contratada no PAT, com repercussões em relação à impossibilidade 

da dedução de Imposto de Renda e isenção de encargos sociais. 

Ademais, conquanto que a matéria ainda não se encontre 

perfeitamente depurada, ante a existência de entendimentos 

divergentes em relação à interpretação dos novos normativos e de 

decisões dos altos Tribunais de Contas, é preciso fazer um 
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sopesamento dos valores postos à apreciação, que, estando em 

conflito, exigem do agente público a adoção da medida que possa 

causar menor impacto e que, ao mesmo tempo, possibilite o 

atingimento do fim almejado. 

Assim, partindo dessa premissa, destaco que Lei Federal nº 

14.442/2022 (Conversão da Medida Provisória nº 1.108, de 2022) 

não traz qualquer vedação ou estipulação de que as normas 

tratadas neste dispositivo legal excluem os órgãos públicos sobre 

vedação de Taxa de Administração Negativa, pautada em seu 

artigo 3°, incisos I e II do referido diploma. 

Aliás, importante aduzir que o instrumento normativo não 

trata apenas do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, 

mas principalmente de regulamentação e alterações trazidas na 

Consolidação das Leis Trabalhistas. De fato, o objetivo da Lei 

Federal n.º 14.442/2022 é dispor sobre o pagamento de auxílio- 

alimentação de que trata o § 2º do art. 457 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, assim como o Decreto nº. 10.854/2021 que 

regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista, isto é, 

tais dispositivos legais não se vinculam ou se restringem aos 

Órgãos da Administração Pública serem ou não beneficiários do 

incentivo fiscal decorrente do PAT. 

Assim, a essência jurídica da Lei Federal n.º 14.442/2022, 

bem como do Decreto n.º 10.854/2021, visam alterações e 

determinações em auxílio alimentação aos trabalhadores vinculados 

a CLT. Vejamos suas determinações: 

“Decreto nº 10.854/2021: 

Art. 175. As pessoas jurídicas beneficiárias, no âmbito do 

contrato firmado com fornecedoras de alimentação ou facilitadora 

de aquisição de refeições ou gêneros alimentícios, não poderão 
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exigir ou receber qualquer tipo de deságio ou imposição de 

descontos sobre o valor contratado, prazos de repasse que 

descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem 

disponibilizados aos trabalhadores, ou outras verbas e benefícios 

diretos ou indiretos de qualquer natureza não vinculados 

diretamente à promoção de saúde e segurança alimentar do 

trabalhador” 

“Lei Federal n.º 14.442/2022: 

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; 

III – (...)” 

De se observar, em análise aos textos legais, que em 

qualquer destes dispositivos não há restrições ou diferenciações 

entre empresas privadas ou públicas. Assim sendo, o objeto dos 

referidos dispositivos se encontram vinculados unicamente às 

questões ligadas à legislação trabalhista. Assim, a vedação à 

aceitação da taxa negativa visa buscar um fim maior em favor da 

contratação, que nada mais é do que a disponibilização do 

benefício à força de trabalho, por meio das melhores condições 

destinadas aos servidores públicos municipais, não desejando, 

certamente, a vontade de obtenção de vantagens ou benefícios 

para as empresas contratantes. 
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Importante aduzir, por sinal, que a questão da taxa negativa 

não está restrita ao Programa de Alimentação do Trabalhador – 

PAT, cuja adesão, inclusive, não é vedada a órgãos públicos. 

Portanto, seguindo nessa linha de raciocínio, entendo que a 

vedação da taxa negativa não traz qualquer afronto ao princípio da 

livre concorrência ou violação ao princípio da legalidade estrita e da 

proposta mais vantajosa, sendo que, para o órgão licitante não irá 

gerar qualquer custo de taxa, e, assim dizendo, a taxa zero será, 

obviamente, vencedora em relação a taxas maiores se houverem. 

Ademais, cristalino se apresenta o edital de Pregão Eletrônico nº 

041/2022, ao destacar que havendo eventual empate entre 

propostas ou lances, o critério de desempate será promovido pelo 

sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos. 

Por assim dizer, a não aceitação de propostas de taxa de 

administração negativa, decorre simplesmente de uma vedação 

legal, que se encontra vigente e válida. Contudo, isso não implica 

em restrição à competitividade entre os licitantes, visto que a 

referida vedação se aplica a todos, sem qualquer distinção, não 

afastando a possibilidade de identificação da proposta mais 

vantajosa, nos termos da lei. 

Esclareço, por derradeiro, que a Administração Pública 

Municipal não visa restringir a participação de eventuais 

interessadas no certame, visto que sempre respeita o princípio da 

competitividade aplicável às licitações públicas. Ocorre que é de 

igual importância a Administração  assegurar a solidez do futuro 

contratado e a boa execução do objeto contratual. 

Sendo assim, aos olhos deste cenário, temos que, após a 

publicação da Medida Provisória nº 1.108/2022 (art. 3º), 

transformada na Lei Federal nº 14.442, de 2 de Setembro de 2022, 
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não mais se mostra possível a utilização de qualquer tipo de 

deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado, 

ponderando, também, os eventuais riscos envolvidos na 

contratação poderão refletir sobre o ente público municipal, diante 

do acolhimento da apresentação de taxa negativa pelos licitantes. 

Afirmo, convictamente, que a aplicação do art. 3º, inciso I, da 

Lei Federal nº 14.442, de 2 de setembro de 2022 (Conversão da 

Medida Provisória nº 1.108, de 23 de março de 2022), prevalece, 

portanto, sobre qualquer entendimento jurisprudencial até então 

firmado de modo contrário. 

Nesse diapasão, não há que se falar em ilegalidade e afronta 

às disposições da legislação concernente á espécie, assim como à 

Constituição da República Federativa do Brasil, o fato de se aplicar 

a vedação contida na Lei Federal nº 14.442, de 2 de setembro de 

2022 (Conversão da Medida Provisória nº 1.108, de 23 de março de 

2022), que em seu art. 3º, inciso I, proíbe expressamente qualquer 

tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor 

contratado. 

Em face do exposto, presentes os elementos confirmadores 

da decisão recorrida, nos termos do art. 4º, XVIII da Lei nº 

10.520/02 e do art. 109, parágrafo 4º da Lei nº 8.666/93, reconheço 

os recursos administrativos interpostos pelas empresas VR 

Benefícios e Serviços de Processamento S.A., UP Brasil 

Administração e Serviços Ltda., Trivale Instituição de Pagamento 

Ltda., Rom Card Administrador de Cartões Ltda., M & S Serviços 

Administrativos Ltda., Berlim Finance Meios de Pagamento Ltda., 

dando-lhes provimento, anulando a decisão proferida pelo ilustre 

Pregoeiro, seguida da desclassificação da proposta vencedora 

apresentada pela empresa Recorrida Megavale Administração de 

Cartões e Serviços Ltda., por afronta ao art. 3º, inciso I da Lei 
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Federal nº 14.442, de 2 de setembro de 2022 (Conversão da 

Medida Provisória nº 1.108, de 23 de março de 2022), devendo o 

procedimento licitatório retroagir à fase anterior. 

Comunique-se aos interessados pelos meios legais e de 

costume, reabrindo a sessão pra cumprimento do determinado. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

 
Monte Alto/SP, 22 de Setembro de 2022 

 
 
 

 
Maria Helena Aguiar Rettondini 

Prefeita Municipal 
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