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PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 41/2022 

PROCESSO: Nº 67/2022 

OFERTA DE COMPRA N° 846100801002022OC00078 

 

Recorrente: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, M&S SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA, ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, UP BRASIL 

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE 

PROCESSAMENTO S.A.. 

Recorrida e Contra recorrente: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES E SERVIÇOS LTDA. 

 

 Em análise aos recursos apresentados pelas empresas: BK 

INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, M&S SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA, ROM CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA, TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, UP 

BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e VR BENEFICIOS  E 

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A., nos prazos regimentais e em 

conformidade com o estabelecido no Edital, seguindo a observância única 

e exclusivamente legal, pautados e embasados pela Legislação, que 

abaixo ante a complexidade da matéria, se faz necessário alguns 

esclarecimentos a respeito de meu simples e humilde entendimento 

quanto a decisão a ser explicitada referente a matéria. 

 

 Analisando o disposto no CAPÍTULO VII, DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, em sua SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS da CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, em seu artigo 37, inciso 

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. 

 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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 Tenho como entendimento que a regra para aquisição de produtos e 

serviços pela Administração Pública, de forma ampla, total e irrestrita, por 

qualquer ente público, deverá ser por processo licitatório que implica 

necessariamente, estando intrínseca a esta condição a realização de 

concorrência, caracterizada pela disputa, entre empresas interessadas e 

quanto a isto não paira qualquer dúvida ou questionamento, sendo adotado 

aqui, para efeito didático, a condição de Fundamento Primário para a conduta e 

impossibilitando qualquer ato que destoe do procedimento, seja pelo agente 

público, seja para os fornecedores, fora das normas estabelecidas. 

 

 Pacificada a questão quanto a caracterização referente aos processos 

de compras, se faz mister a análise dos pressupostos do ordenamento jurídico 

que disciplina a condição e operacionalização acima explicitada, ou seja, a 

análise da Lei nº 8.666/93 e ulteriores alterações, em consonância com a  Lei 

nº 10.520/02, que disciplina a matéria das aquisições, e que no caso em 

questão se traduz na modalidade Pregão adota para realização do certame. 

 

 Estabelecendo a primeira, em seu Art. 40.  Que 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, inciso X - o critério de 

aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a 

fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, 

critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, 

ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º  do art. 48. 

 

 Conclui-se aqui, de maneira objetiva, que conforme regra Editalícia 

publicada do referido processo, elaborada pelo subscritor do Edital, e seguida 

por mim na condução do pregão, a permissão de fixação de preços máximos e 

vedados a fixação de preços mínimos. Cumpre salientar, que a condução do 

certame seguiu as normas estabelecidas e as respostas aos questionamentos 

efetuadas foram respondidas, não sendo fruto de nada além da determinação 

expressa do contido no Edital e na Legislação. E assim como o pregoeiro tem o 

dever de conhecer e seguir o que por norma está estabelecido, o licitante 

também o tem. 



        

 

3 
 

 

 Lembrando ainda que, a Prefeitura de Monte Alto, agente conveniado 

para utilização da Bolsa Eletrônica de Compras – BEC, do Governo do Estado 

de São Paulo, através da Secretaria da Fazenda, para a utilização da 

plataforma eletrônica do programa para a realização dos Pregões Eletrônicos, 

que possuem a base de cadastramento e as normas de operação, 

determinados pela programação do Sistema e de responsabilidade da equipe 

técnica pertencente ao ente Estadual. Com exímia qualidade e funcionalidade 

para a operacionalização das compras governamentais diga-se de passagem, 

e que muito ajudam os Municípios que o utilizam na obtenção da proposta mais 

vantajosa para a Administração, assim como o menor preço. 

 

 Isto posto, acredito que, antes de entrar na matéria específica e pontual 

do objeto licitado, as bases da contratação, pautadas na garantia da 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável e que foi 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, 

foram não somente mantidas, mas também praticadas. 

 

 Ao analisar a Medida Provisória n° 1108, de 2022, convertida na Lei nº 

14.442, de 2 de setembro de 2022, até então na sessão do pregão como a 

primeira, em seu artigo Art. 3º O empregador, ao contratar pessoa jurídica para 

o fornecimento do auxílio-alimentação de que trata o art. 2º desta Lei, não 

poderá exigir ou receber, inciso I - qualquer tipo de deságio ou imposição de 

descontos sobre o valor contratado; e II - prazos de repasse ou pagamento que 

descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos 

empregados. É clara a posição da impossibilidade de deságio ou imposição de 

desconto sobre o valor contratado, e também a compreensão para quem se 

destina a impossibilidade e em qual condição, visto anteriormente o 

ordenamento jurídico consolidado, além da determinação da Carta Magna e a 

seguir exarada. 

 

 As referências contidas nos incisos do artigo anteriormente especificado, 

diz respeito a alteração do parágrafo 4º, do Art. 1º, da Lei nº 6.321, de 14 de 
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Abril de 1976, que  dispõe sobre a dedução, do lucro tributável para fins de 

imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas 

realizadas em programas de alimentação do trabalhador, o seguinte texto na 

integra: 

Art. 1º As pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins de 

apuração do imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente 

realizadas no período-base em programas de alimentação do trabalhador 

previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, na forma e 

de acordo com os limites dispostos no decreto que regulamenta esta 

Lei.    (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022) 

§ 1º A dedução a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder em 

cada exercício financeiro, isoladamente, a 5% (cinco por cento) e 

cumulativamente com a dedução de que trata a Lei nº 6.297, de 15 de 

dezembro de 1975, a 10% (dez por cento) do lucro tributável. 

§ 2º As despesas não deduzidas no exercício financeiro correspondente 

poderão ser transferidas para dedução nos dois exercícios financeiros 

subsequentes. 

§ 3º As despesas destinadas aos programas de alimentação do trabalhador 

deverão abranger exclusivamente o pagamento de refeições em restaurantes e 

estabelecimentos similares e a aquisição de gêneros alimentícios em 

estabelecimentos comerciais.      (Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022) 

§ 4º As pessoas jurídicas beneficiárias não poderão exigir ou 

receber:      (Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022) 

I - qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor 

contratado;     (Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022) 

II - prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga 

dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores; ou     (Incluído pela Lei 

nº 14.442, de 2022) 

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 do contrato firmado com empresas emissoras de 

instrumentos de pagamento de auxílio-alimentação.      (Incluído pela Lei nº 

14.442, de 2022) 

§ 5º A vedação de que trata o § 4º deste artigo terá vigência conforme definido 

em regulamento para os programas de alimentação do trabalhador.    (Incluído 

pela Lei nº 14.442, de 2022) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14442.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6297.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6297.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14442.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14442.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14442.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14442.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14442.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14442.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14442.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14442.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14442.htm#art5
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Art. 1º-A. Os serviços de pagamentos de alimentação contratados para 

execução dos programas de alimentação de que trata esta Lei observarão o 

seguinte:     (Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022) 

I - a operacionalização por meio de arranjo de pagamento fechado ou aberto, 

devendo as empresas organizadas na forma de arranjo de pagamento fechado 

permitir a interoperabilidade entre si e com arranjos abertos, indistintamente, 

com o objetivo de compartilhar a rede credenciada de estabelecimentos 

comerciais, a partir de 1º de maio de 2023;      (Incluído pela Lei nº 14.442, de 

2022) 

II - a portabilidade gratuita do serviço, mediante solicitação expressa do 

trabalhador, além de outras normas fixadas em decreto do Poder Executivo, a 

partir de 1º de maio de 2023;    (Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022). 

 

 No caso em questão, como a Prefeitura de Monte Alto não se enquadra 

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, e muito menos por declará-lo em Imposto de 

Renda de Pessoa Jurídica, que no momento não cabe explanação para 

elucidar a questão, embora farta a jurisprudência a respeito. 

 

 Diante do exposto, NEGO provimento aos recursos apresentados, e 

como não lograram êxito para reconsiderar a decisão tomada, os autos do 

Processo SA/DL nº 67/2.022, os autos devem subir à autoridade superior, a 

Prefeita Municipal, com todas as informações necessárias, para que decida de 

maneira definitiva a respeito da matéria em exame, com fundamento no §4º, do 

artigo 109, da Lei federal nº 8.666/93. 

 

Monte Alto, 16 de setembro de 2.022. 

 

 

José Roberto de Andrade Salgueiro 
Pregoeiro 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14442.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14442.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14442.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14442.htm#art5

