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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 013/2022 
 

DECISÃO DA PREGOEIRA SOBRE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 
Ref.: Impugnação recebida por Correio Eletrônico às 17:200 de 02/06/2022 encaminhada pela 

empresa BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 16.814.330/0001-50) 

 
 
RELATÓRIO 
 
 Em suma, alega o impugnante que haveria “ilegalidades” no Edital do certame 

impugnado, no que diz respeito a previsão e observância dos dispositivos da Medida Provisória 

Nº 1.108/20221, especialmente quanto à vedação de apresentação de taxas negativas como 

proposta. Dessa forma, requereu a revisão do edital e exclusão dos itens que vedam o deságio. 

FUNDAMENTAÇÃO  

  Inicialmente cabe destacar que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo é uma 

autarquia federal, pessoa jurídica de direito público, criada pela lei nº n° 12.378/2010, a qual, 

por este motivo, segue os normativos e leis federais. Cabe mencionar também que, apesar da 

natureza de pessoa jurídica de direito público, esta autarquia federal contrata seus funcionários 

por meio do Decreto-Lei Nº 5.452/1943, ou seja, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

prática já muito debatida e, no momento, pacificada2. Portanto, para um entendimento inicial e 

análise da peça de impugnação, registra-se que os funcionários do CAU/SC são empregados 

públicos, e não estatutários3.  

 Acerca do argumento da impetrante de legalidade da exigência de taxa negativa, 

registra-se que esta autarquia vinha trabalhando com a contratação do objeto em comento por 

meio de taxa de desconto4, pois tinha ciência da prática de mercado, que à época era permitida. 

Todavia, com as recentes atualizações na legislação, o Governo Federal buscou vedar tal 

                                                        
1 https://in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.108-de-25-de-marco-de-2022-388651514  
2 https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-lanca-cartilha-de-orientacoes-para-os-conselhos-de-
fiscalizacao-das-atividades-profissionais.htm  
3 Servidores públicos, legalmente investidos por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, 
que possuem vínculo legal por meio de lei específica do ente (estatuto). 
4 Vide contrato atual, firmado em 2017 com a empresa Personal Net, prevendo uma taxa de desconto de 
2,75% (Cláusula Sétima): https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/contratos/21077/Contrato-05-
2017-Personal-Card-assinado-atualizado.pdf  

https://in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.108-de-25-de-marco-de-2022-388651514
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-lanca-cartilha-de-orientacoes-para-os-conselhos-de-fiscalizacao-das-atividades-profissionais.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-lanca-cartilha-de-orientacoes-para-os-conselhos-de-fiscalizacao-das-atividades-profissionais.htm
https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/contratos/21077/Contrato-05-2017-Personal-Card-assinado-atualizado.pdf
https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/contratos/21077/Contrato-05-2017-Personal-Card-assinado-atualizado.pdf
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prática. Nas palavras do Senado Federal5, uma das casas responsáveis por legislar em nível 

federal:  

A MP também proíbe, em contratos futuros de empresas com fornecedores de 
auxílio-alimentação, a chamada "taxa negativa", em que a empresa 
fornecedora oferece desconto à empresa contratante para obter o contrato.  

 Sobre a alegação da empresa BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA que a taxa 

negativa “se revela vantajoso para os órgãos públicos”, bem como “se revela vantajoso para 

empresa”, importa ressaltar que a intenção do Governo Federal em vedar tal prática foi a 

conclusão de que acaba por onerar o consumidor final, ou seja, o beneficiário, haja vista que o 

estabelecimento credenciado, para suportar as altas taxas cobradas das emissoras, eleva seu 

preço final. No fim, quem suporta o custo deste desconto é o consumidor: 

A medida provisória também proíbe as empresas de receber descontos 
na contratação de empresas fornecedoras de tíquetes de alimentação. Hoje, 
alguns empregadores têm um abatimento no processo de contratação. 
O governo afirma que o custo do desconto é, posteriormente, transferido 
aos restaurantes e supermercados por meio de tarifas mais altas, e destes aos 
trabalhadores.6 

 Por este motivo, a referida Medida Provisória traz previsão expressa e firme acerca 

do cabimento de multas aos fornecedores que descumprirem as normativas, consoante aponta 

a Câmara dos Deputados: 

Para coibir o uso inadequado do auxílio-alimentação pelos empregadores ou 
pelas empresas emissoras dos tíquetes, a MP prevê multa entre R$ 5 mil a R$ 
50 mil, aplicada em dobro em caso de reincidência ou embaraço à fiscalização.7 

 Cita-se o texto da MP: 

Art. 4º A execução inadequada, o desvio ou o desvirtuamento das finalidades 
do 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, pelos 
empregadores ou pelas empresas emissoras de instrumentos de pagamento 
de auxílio-alimentação, acarretará a aplicação de multa no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicada em 
dobro em caso de reincidência ou embaraço à fiscalização, sem prejuízo da 
aplicação de outras penalidades cabíveis pelos órgãos competentes. 

                                                        
5 Fonte: Agência Senado: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/03/28/mp-disciplina-
trabalho-hibrido-e-uso-do-auxilio-alimentacao> em 28/03/2022. 
6 Fonte: Agência Câmara de Notícias: <https://www.camara.leg.br/noticias/861554-medida-provisoria-
regulamenta-teletrabalho-e-muda-regras-do-auxilio-alimentacao/> em 28/03/2022. 
7 Fonte: Agência Câmara de Notícias: <https://www.camara.leg.br/noticias/861554-medida-provisoria-
regulamenta-teletrabalho-e-muda-regras-do-auxilio-alimentacao/> em 28/03/2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452compilado.htm
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/03/28/mp-disciplina-trabalho-hibrido-e-uso-do-auxilio-alimentacao
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/03/28/mp-disciplina-trabalho-hibrido-e-uso-do-auxilio-alimentacao
https://www.camara.leg.br/noticias/861554-medida-provisoria-regulamenta-teletrabalho-e-muda-regras-do-auxilio-alimentacao/
https://www.camara.leg.br/noticias/861554-medida-provisoria-regulamenta-teletrabalho-e-muda-regras-do-auxilio-alimentacao/
https://www.camara.leg.br/noticias/861554-medida-provisoria-regulamenta-teletrabalho-e-muda-regras-do-auxilio-alimentacao/
https://www.camara.leg.br/noticias/861554-medida-provisoria-regulamenta-teletrabalho-e-muda-regras-do-auxilio-alimentacao/
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 Já no que tange a contestação de que a “MP vai contra os princípios basilares da 

licitação” e que “a MP 1.108/2022 é passível de ter a sua inconstitucionalidade declarada”, 

importa registrar que não cabe ao CAU/SC, autarquia federal, analisar e/ou julgar a 

inconstitucionalidade de qualquer normativo, devendo aplica-los até que o Poder Judiciário ou, 

neste caso, o próprio Poder Legislativo, revise a eficácia e aplicabilidade da norma. Ademais, o 

corpo técnico está atento quanto as recentes legislações e suas respectivas jurisprudências, de 

forma a sempre observar a intenção do legislador, os costumes administrativos e os julgados 

reiterados a respeito de cada tema. 

 Ainda neste prisma, reitera-se que a inconformidade do impetrante acerca da MP 

publicada e vigente, quando afirma “Como se observa, há uma série de fatores que conduzem 

à inaplicabilidade do art. 3º da MP 1.108/2018 aos órgãos públicos”, deve ser contestada frente 

aos órgãos responsáveis pela análise de aplicabilidade do normativo. Outrossim, salienta-se 

que órgão é ente despersonalizado, característico da figura administrativa da desconcentração 

dentro de uma pessoa jurídica, seja de direito público, seja de direito privado. Nessa esteira, 

verifica-se que o CAU/SC, que detém personalidade jurídica própria, não se enquadra no 

conceito de órgão público, sendo, portanto, entidade publica personalizada (autarquia). 

 Dessa forma, retomando o já refutado argumento de não aplicabilidade da Medida 

Provisória ao CAU/SC, destaca-se trecho da ementa da MP: 

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. 

 Conforme já pontuado, esta autarquia federal está submetida ao mencionado 

Decreto-Lei nº 5.452/1943, devendo obediência a seus dispositivos e, portanto, a suas 

alterações, como é o caso da MP objeto da contestação. Tal observância é, inclusive, prevista 

nos editais de concurso para provimento do quadro de vagas da autarquia: 

1.7 Os candidatos aprovados serão submetidos ao regime de trabalho da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ou aquele que estiver vigente à 
época da contratação, e farão jus aos direitos, às vantagens e às obrigações 
previstas em lei e/ou em atos normativos do CAU-SC.8 

 Portanto, finalizando a contra-argumentação, o CAU/SC, como entidade 

                                                        
8 https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/concurso/33984/Edital.pdf  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6321.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452compilado.htm
https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/concurso/33984/Edital.pdf
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personalizada e abrangida pelas normas da CLT, é empregador com registro no Programa de 

Alimentação do Trabalhador (PAT), consoante comprovante anexado a esta decisão, emitido 

pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Adicionalmente, acrescenta-se trecho da Portaria 

Normativa CAU/SC Nº 07/20199, prevendo expressamente a adesão ao PAT: 

Art. 15 – O vale alimentação será fornecido atrás do Programa de Alimentação 
do Trabalhador – PAT, do Ministério do Trabalho e Emprego – TEM, 
consistindo em verba de caráter indenizatório, ou seja, não tem natureza 
salarial.   

 Sobre o argumento de que a licitação busca a proposta mais vantajosa para a 

administração – o que este corpo técnico bem sabe – e que “No ramo de fornecimento de Vale 

Alimentação/Refeição, a proposta mais vantajosa decorre da Taxa Negativa”, não está sendo 

negado que um desconto sobre o valor do benefício de vale-alimentação pago pela 

Administração aos seus funcionários seria interessante ao Conselho, todavia, o que não se pode 

é sob este argumento cometer ilegalidades e desprezar a legislação posta. Ademais, sabe-se 

que a licitação não se destina apenas a buscar economicidades à administração, pois um dos 

objetivos é o desenvolvimento nacional sustentável, em que se busca, fundamentalmente, 

que nas compras públicas haja uma contribuição para o desenvolvimento econômico do país, o 

que implica considerar também o custo social final das escolhas da Administração.  

 Nessa esteira, destaca-se que o Decreto Nº 10.024/2019, regulamentador do pregão 

eletrônico, prevê dois critérios de julgamento: menor preço e maior desconto. Como já elucidado 

diversas vezes no presente documento, o corpo técnico do CAU/SC se vê impossibilitado de 

prever o critério de “maior desconto” no certame em comento pela vedação expressa da MP, 

corroborada em matérias veiculadas pelas duas casas do Congresso Nacional, 

supramencionadas. Dessa forma, resta o critério “menor preço” e este, ao ser selecionado no 

Sistema Comprasnet, acarretará na impossibilidade de envio de lances negativos por parte dos 

licitantes, ou seja, os fornecedores não conseguiriam incluir valores negativos nem se o edital 

não os vedasse.  

 Ainda, sobre o receito da impugnante de que “administração pública estará sujeita a 

contratar com empresas aventureiras ou inexperientes”, registra-se ser uma preocupação 

salutar e, inclusive, desta autarquia também, por este motivo, dentro do permitido pela lei (art.30, 

inciso II e § 1º, da Lei nº 8.666/1993) está sendo prevista habilitação quanto à qualificação 

                                                        
9 https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2019/10/Portaria-normativa-
n%C2%BA-007-2019-Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-benef%C3%ADcios-empregados1.pdf  

https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2019/10/Portaria-normativa-n%C2%BA-007-2019-Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-benef%C3%ADcios-empregados1.pdf
https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2019/10/Portaria-normativa-n%C2%BA-007-2019-Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-benef%C3%ADcios-empregados1.pdf
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técnica (item 9.11 do Edital), por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica que 

comprovem que a licitante já executou o objeto anteriormente. Ademais, o corpo técnico previu 

cautelosamente as condições em que a contratada deverá atender ao CAU/SC, prevendo que 

esta possua sistemas e aplicativos web, mitigando o risco de empresas aventureiras ou 

inexperientes. 

 E, sobre o argumento de que “possibilitará a formação de conluio entre as empresas, 

que poderão ingressar no certame com empresas distintas”, registra-se que para participar do 

certame, ao enviar sua proposta no Sistema Comprasnet, a empresa deverá preencher campo 

atestando que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009 (item 4.5.6 do Edital). Ademais, é também 

previsto em Edital que a tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros (item 9.1.3.1.1). Tal condição é verificada via 

SICAF e, se confirmada, submete a licitante a abertura de Processo Administrativo de 

Responsabilização – PAR, nos moldes da Lei nº 12.846/2013 (lei anticorrupção).  

 Por fim, destaca-se que constam nos autos do processo administrativo nº 013/2022: 

Estudo Técnico Preliminar elaborado pela Coordenação de Gestão de Pessoas, despachos da 

Coordenação de Compras, Contratos e Licitações e parecer jurídico emitido pela Assessoria 

Jurídica deste Conselho, levantando e estudando toda a normativa e riscos envolvidos em cada 

escolha tomada no Edital e anexos, de forma a não desrespeitar a legislação vigente e, ainda 

assim, obter a contratação mais benéfica ao CAU/SC, especialmente no longo prazo, haja vista 

a intenção de um contrato inicial com vigência de 30 (trinta) meses (vide itens 18 do Termo de 

Referência, 14.4 do Edital e 2.1 da Minuta do Contrato), com possibilidade de prorrogação por 

igual período, alcançando 05 (cinco) anos de prestação de serviços (art. 57, inciso II, da Lei nº 

8.666/1993).  

 Ressalte-se que o CAU/SC não almeja, de forma alguma, 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.  
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DECISÃO 
 
 Dessa forma, pelos motivos e fundamentação acima expostos, com fulcro no art. 24, 

§ 1º do Decreto n. 10.024/2019, DECIDO por improcedente a impugnação ao Edital do Pregão 

Eletrônico n. 04/2022, mantidas todas as disposições editalícias do referido certame. 

 

Florianópolis, 06 de junho de 2022. 

 
 
 
 

Letícia Hasckel Gewehr 
Pregoeira do CAU/SC designada pela Portaria Ordinatória n. 021 de 06 de maio de 2022. 

Coordenadora de Compras, Contratos e Licitações. 



 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA 

Inscrição no PAT:  Data Inscrição:  CNPJ/CEI:  
1689975 19/06/2012 14895272000101 
Razão Social:  
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA
Endereço:  
AVENIDA OSMAR CUNHA 260 6º ANDAR 
Bairro: UF: Cidade: CEP: 
CENTRO SC Florianópolis 88015-100 
DDD:  Telefone:  
48 32259599 

Total de Trabalhadores: 30  Total de Benefícios: 30  

 
Qt/Dia Refeições Fornecidas

Almoço Jantar Desjejum Merenda Refeição Noturna
1 0 0 0 0

 

 

Modalidade do Serviço de Alimentação 
Serviço Próprio 0 % Cestas de Alimentos 0 % 
Refeições Transportadas 0 % Refeição-Convênio 0 %
Administração de Cozinha 0 % Alimentação-Convênio 100 %

Número de Trabalhadores Beneficiados por UF 

Empresa CNPJ UF QT. Trabalhadores
Matriz 14895272000101 SC 30

Empresas Fornecedoras
Registro Razão Social UF Modalidade
080018734 SUL CARD-ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A SC Alimentação-Convênio
Nutricionista

Faixa Salarial Até 5 SM Acima de 5 SM
  17 13

Responsável pela Inscrição E-mail
TALITHA ROBERTA BONFATTI gerad@causc.org.br

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST  
Coordenação do Programa de Alimentação do Trabalhador - COPAT  

Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT  
(Lei nº 6.321/76) 
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