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PROCESSO SA/DL Nº 067 / 2022  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041 / 2022 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RECORRENTE : VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. 

RECORRIDO: ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI 

 

O Pregoeiro do Munícipio de Monte Alto, Estado de São Paulo, no exercício de 

sua competência, tempestivamente responde ao Recurso Administrativo interposto pela 

licitante Verocheque Refeições Ltda., com as seguintes razões de fato e de direito que 

abaixo aduz: 

Alega a Recorrente, em síntese, “que a classificação da empresa Verocheque 

Refeições Ltda. é de rigor, pois não existe norma no edital proibindo a apresentação de 

taxa negativa; que o dispositivo legal adotado pelo governo federal além de não vedar 

a prática da taxa de administração negativas pelas empresa do ramo, está eivado de 

inconstitucionalidade; a Medida Provisório transformada em lei federal não trará 

benefício algum aos consumidores, assim como, ao invés de fomentar a livre iniciativa 

e concorrência, atuará como limitador concorrencial e causará a quebra de inúmeras 

empresas do setor; a Medida Provisória, hoje lei federal, em seu artigo 3º, encontra-se 

eivada de inconstitucionalidade, eis que viola a livre iniciativa na medida que impede a 

liberdade de negociação dos valores contratuais entre as empresas privada e a livre 

concorrência ao intervir em relações privadas; a vedação à prática das taxas de 

administração negativa no fornecimento de auxílio –alimentação prejudicará a 

Administração Pública em todos os níveis da Federação, uma vez que a norma legal 

prevê  a impossibilidade de renovação dos contratos que contenham o desconto, caso 

sejam renovados; que a Medida Provisória nº 1.108/2022, transformada na Lei Federal 

nº 14.442/2022, não pode ser aplicada em licitações públicas, pois vai impactar nos 

cofres públicos, contrariando as leis já existentes e trazer maiores custos para os 

municípios; finalmente, reitera o princípio do vínculo ao instrumento convocatório que 

materializa o princípio da legalidade no processo licitatório, aclamando pela revisão 

do ato administrativo impugnado, e, consequentemente, declarando-a classificada, com 

o retorno do certame à fase de lances”. 

Contudo, em que pese seu louvável entendimento sobre a matéria ora combatida, 

o assunto que a empresa Verocheque Refeições Ltda. esta discutindo nesta ocasião, 

por via recursal, já foi matéria de tese firmada por esta Administração Pública 

Municipal, cujo julgamento prolatado pela Autoridade Municipal em decisão 
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administrativa lançada nestes autos, ao que peço “vênia” para transcrevê-la 

parcialmente: 

“[...] 

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, 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. 

[...]” 

Diante do exposto, este Pregoeiro decide NEGAR SEGUIMENTO ao 

Recurso Administrativo interposto pela Verocheque Refeições Ltda., à vista de que a 

decisão prolatada da desclassificação da licitante, ora combatida, está em plena sintonia 

com o entendimento manifestado nestes autos pela ilustre Autoridade Administrativa 

competente. 

Monte Alto/SP, 18 de Outubro de 2022. 

 

José Roberto de Andrade Salgueiro 

Pregoeiro 
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MARIA HELENA AGUIAR RETTONDINI, 
Prefeita do Município de Monte Alto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento nos 
artigos 109, § 4º, da Lei federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1.993, apresenta a 
seguinte... 

 
 

DECISÃO FINAL 
 
     Vistos e analisados os autos do Processo SA/DL 
nº 67/2.022, referente ao Pregão nº. 41/2.022, que objetiva a 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, o recurso interposto pela empresa Verocheque 
Refeições Ltda foi conhecido, por ter sido apresentado nas formalidades 
legais, E quanto ao mérito, considerando a decisão do Pregoeiro 
encartado nos autos, inegavelmente consistente, do ponto de vista legal, 
decide negar provimento ao presente recurso, julgando-o improcedente, 
para efeito de manter a decisão do Pregoeiro proferida na sessão pública 
do pregão. 
 
Monte Alto, 18 de outubro de 2.022. 
 

 
Maria Helena Aguiar Rettondini 

Prefeita Municipal 


