
 

        
 

GABINETE DA PREFEITA 
 
Pregão Eletrônico nº 41/2.022 
Processo SA/DL nº 67/2.022 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, fiscalização, supervisão, emissão e 
fornecimento de cartão alimentação para servidores públicos da 
Prefeitura Municipal de Monte Alto. 
Impugnante:  BF Instituição de Pagamento Ltda. 
 
 

Trata-se de impugnação ao Edital n.º 49-A/202, do Pregão 
Eletrônico n.º 41/2022, Processo SA/DL n.º 67/2022, apresentada por BF 
Instituição de Pagamento Ltda., que deve ser conhecida, por ter sido 
protocolada dentro do prazo estabelecido nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 
41, da Lei federal 8.666/93.  

 
Insurge a Impugnante alegando que o Ato Convocatório 

contém cláusula que proíbe a apresentação de proposta com Taxa 
Negativa, com fundamento na Medida Provisória nº. 1.108/2022 e Decreto 
nº. 10.854/2021. 

 
Argumenta que no mercado de fornecimento de Cartão 

Alimentação e Refeição, é praxe que as empresas que participam de 
licitações, ofertem Taxa Administrativa Negativa, contudo, a sua proibição, a 
proposta ficará limitada à Taxa 0%, impedindo que o órgão público seja 
beneficiado com o desconto sobre o valor do crédito. 

 
Afirma que a MP 1.108/2022 não tem abrangência aos 

órgãos públicos, vez que estes não são beneficiários do PAT – Programa 
de Alimentação do Trabalhador. 

 
DECISÃO 
 
Preliminarmente, cumpre destacar os princípios basilares 

da licitação pública que constam no artigo 37, da Constituição Federal: 
 



 

        
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte:   

. . .   
 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 

 
 
Oportuno enfatizar os princípios da licitação pública, que 

consta na ainda vigente Lei Federal 8.666/93: 
 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos.  

. . .  
Art. 40º  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 

anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 
execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e 
hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da 
abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

. . .  
X - critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, conforme o 

caso, vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de 
variação em relação a preços de referência;           

 

Equivoca-se a Impugnante ao afirmar que o Ato 
convocatório contém cláusula que proíbe a apresentação de proposta com 
Taxa Negativa, pois em todo o texto editalício não consta tal proibição. 

 
No entanto, admite-se que a Medida Provisória nº 1.108, 

de 25 de março de 2.022, trouxe uma insegurança jurídica, uma vez que 
conflita com o Estatuto das Licitações, no entanto, a Administração pública 
tem que se pautar pelo princípio da legalidade e promover a licitação.  



 

        
 

 
Como exposto, o edital do Pregão Eletrônico nº 41/2022 foi 

elaborado nos termos dos princípios constitucionais e da legislação base 
para a realização da licitação.  

 
A licitação é um certame, uma disputa e, assim, cabe 

inteiramente aos licitantes a oferta de preços que julgar conveniente aos 
seus interesses. 

 
Destarte, os argumentos apresentados pela Impugnante 

não merecem prosperar, por não serem suficientes para justificar a 
modificação do edital, em razão de não apresentar elementos que pudesse 
mudar o juízo de convencimento da Administração municipal, tão pouco 
justificar a modificação do edital. 

 
Assim sendo, diante de todo o exposto, e por inexistirem 

razões para alteração do Edital licitatório, NEGA-SE PROVIMENTO à 
impugnação apresentada pela empresa BF Instituição de Pagamento Ltda., 
determinando-se o regular prosseguimento do certame. 
 
Monte Alto, 25 de julho de 2.022. 

             
    

 
Maria Helena Aguiar Rettondini 

Prefeita 


