
C^MARA  MUNICIPAL  DE  JACAREj  I SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls 01/03

RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNACAO

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 14/2022 -Processo n° 3020/2022

Objeto:  Contratagao de empresa especializada na administragao,  gerenciamento,  emissao,

distribuigao  e  fomecimento  de  cart6es  de  alimentagao  eletr6nico,  magnetico  ou  de  similar

tecnologia,  em  PVC,  equipado  com  microprocessador  com  chip  eletr6nico  de  seguranga,

com recaraa dnica, destinado aos servidores e estagiarios da Camara Municipal de Jacarei.

1.                DA ADMISSIBILIDADE

A  empresa  BK  INSTITUICAO  DE  PAGAMENTO  LTDA,  CNPJ   16.814.330/0001-50,

por  nao  inconformada  com  os  termos  do  Edital  do  Pregao  Presencial  n°  1i4/2022,

apresentou   impugnagao   ao   instrumento   convocat6rio   atrav6s   de   e-mail,   no   dia

28/10/2022,  as  15h33m.  A  Pregoeira  tomou  ciencia  da  pega  na  segunda-feira,  dia

31/10/2022,  considerando o ponto facultativo  na data em que foram  apresent€idas as

alegag6es.

Considerando que o certame tern data para recebimento dos envelopes e abeitura da

sessao designada para 04/11/2022 e que, de acordo com o item 4.4 do edital estipula

o  prazo de ate  02  (dois) dias  dteis  para apresentagao das  raz6es de  impugnagao,  a

impugnagao em tela 6 tempestiva.
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Resumidamente,     a     impugnante    questiona     a    vedagao    da    possibilidaide    de

apresentagao de propostas com taxas negativas de administragao, sob argumento de

que isso causaria prejuizo ao interesse pdblico,  alem de contrariar dispositivos  legais

e constitucionais.

3,               DA   ANALISE   DA   PREGOEIRA   E   DA   SECRETARIA   DE   ASSUNTOS
JURilDICOS

Inicialmente,  ha  de  se  registrar que  a  questao  de  aceitagao  de  propostas  com  taxa

negativa  no  presente  certame  ja  foi  objeto  de  analise  por  esta  Casa,  quando  da

publicagao do referido Edital,  por meio do Comunicado  1,  encaminhado as empresas

interessadas e disponibiljzado no site www.jacarej.sLPJ§gLb[ em 21/10/2022.

Conforme  se  observa  no  Parecer  n° 206.2.2022/SAJ/\/VTBM,  o  qual  consta  das  fls.

142/143  dos  autos,  a orientagao foi  pela  necessidade  de vedar a  aceitagao da taxa

negativa,  o  que  ensejou  a  alteragao  no  instrumento  convocat6rio,  ensejando  a  sua

republicagao.

De  fato,  a  jurisprudencia  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sao  Paulo  sobre  o

assunto  vein  sofrendo  alterag6es e  o entendimento  hoje  predominante  6  no  sentido

de que as taxas negativas nao podem ser admitidas.

E,  analisando  novamente a questao e,  inclusive,  ilustrando tal entendimento,  €inexo a

este duas decis6es da Corte de Contas do Estado de Sao Paulo (TC-015154.989.22-

2 e TC010690.989.22-3),  reiterando a manifestagao constante do Comunicado  1, que

esclarece sobre tal assunto.

Assim,   ap6s  analise  dos  motivos  expostos,  verificou-se  que  nao  assiste  razao  a

impugnante.  Denego, portanto, a pretensao da empresa.
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4.               DA DECISAO

Assim,    conhego    a    impugnagao,    por   tempestiva,    para,    no    m6rito,    negar-Ihe

provimento, nos exatos termos das raz6es acima expostas.

Portanto,  mant6m-se  inalterado  o  certame  designado  para  04/11/2022,  as  9h  e  seu
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TRIBUNAL  DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
GABINETE  DO CONSELHEIRO EDGARD  CAMARGO  RODRIGUES

CONSELHEIRO  EDGARD CAMARGO  RODRIGUES

TRIBUNAL PLENO  DE 27/07/22

EXAME  PREVIO  DE  EDITAL
MUNICIPAL

Processo=

Representante:

Representada:
Respons5veis:

Advogado=

Objeto:

Observac6es:

ITEM  N003

TC-015154.989]22-2

JAIRO    JOSEF    CAMARGO     NEVES,    advogado

(OAB/SP  287.344)

PREFEITURA MUNICIPAL  DE  ITIRAPINA.

Maria    da    Grasa   Zucchi    Moraes   (Prefeita)   e

Renato    Aparecido     de    Campos    (Secretairio

Municipal  de  Administra€5o).

Fernando  Romero  Olbrick  (OAB/SP  124.810)

Representacao   contra   o   edital   de    Pregjio

Eletr6nico        no        018/2022,        Processo

Administrativo         no         1520/2021,         tendo

porobjeto      a      contratacao      de      empresa
especializada    na   prestacao   de   servicos   de

gerenciamento,               implementa€ao               e

administracao   de   crfedito/auxi'lio  alimentacjio

mensal  em  cartao  alimentagao  aos  servidores

do  munic`pio  de  Itirapina.

data  da  sessao  pdblica:   12  de julho  de  2022.

Certame    instaurado    nos    termos    das    Leis

Federais  nos  10.520/02  e  8.666/93.

EMENTA.           EXAME          PIREVIO          DE          EDITAL.

::x¥ECZNMEEGT£,ADEDECAiTDAM°[N±#:%LAci;°d
B E NE Fic IO.             INADMISSIBILIDADE.             NOVA
ORDEM    LEGAL.    ALTERACAO    JURISPFQUDENCIAL.
PROCEDENCIA   DA  REPRESENTAC^O.
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RELAT6RIO

Representa€ao  formulada  por JAIRO  JOSEF  CAMARGO  NEVES,

visando    ao    Exame    Pfevio    do    edital    de    Preg5o    Eletr6nico    no

018/2022,      Processo     Administrativo     no      1520/2021,     promovido

pela  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITIRAPINA,   tendo   por objeto   a

contrata§ao   de   empresa   especializada   na   prestagao   de   servicos   de

gerenciamento,    implementagao    e    administra€5o    de    cfedito/auxnio

alimentagao   mensal   em   cartao   alimenta€ao   com   chip   de   seguranca

contra  clonagens  ou  fraudes,  aos  servidores  do  municipio  de  Itirapina,

que  possibilitem  a  aquisi€ao  de  generos  aliment`cios  atrav€s  de  redes

de estabelecimentos, compreendendo a  confecsao  de  aproximadamente

860  (oitocentas  e  sessenta)  a  900  (novecentas)  unidades  de  cart6es.

Certame   instaurado   nos   termos   da   Lei   no   10.520/02,   com

sessao  de  abertura  entao  designada  para  o  dia  12  de julho.

0   Representante   insurge-se   contra   a   aceita€ao  de  taxa  de

administragao  negativa  incidente  sobre  o  valor contratado  (item  3  do

edital)1,  e  aponta  suposta  contrariedade  aos  incisos  I  e  11  do  artigo  30

1  `3 -Do valor estimado

3.1.  Percenfual  da  Taxa  de  Administra?ao  Estimado  e  de  -0,66% (sessenfa e seis
cenfesimos   porcenfuais   negativos)";   "cumulado  com  os  itens  "10.3.2.  Os   pre?os

devefao sercofados em moeda corrente nacional, com ate 02 (duas) casas decimais
depois   da   virgula  em  algarismo,  preenchidos  no  campo  apropriado  do  sistema
eletr6nico  com   o  "Menor  Valor  Global",  e  "10.3.3.  0  valor  a  ser  apresenfado  na

proposfa,  devera  ser  o  Percenfual  da  Taxa  de  Administragao,  sobre  o  valor  de
R$7.000.200,00".
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da    Medida    Provis6ria2    no    1.108,    de    25    de    mango    de    2022,    e   a

I.urisprudencia  do  Tribunal.

Tamb6m   recrimina    o   indice   de   endividamento   geral   (IEG)

requisitado  a  habilita€ao  das  licitantes  (subitem  13.9.2.3  do  edital)3.

Requereu   a    suspensao   do    procedimento    para    analise   do

instrumento  convocat6rio.

Decis5o singulardeterminativa de suspensao  do  procedimento

(evento  11)  publicada  em  12  de  I.ulho  de  2022  e  referendada  por es,te

e.  Plenario  (evento  30).

A  Prefeitura (evento  35)  comparece  aos  autos  para  informar o

acatamento      de      congeneres      impugna€6es      manejadas      na      via

administrativa,       comprometendo-se      a       realizar      as      retifica€6es

necessarias.

Ministerio   Pdblico    (evento    43)    ressalta    a    alteracao   do

entendimento  do  tema  na  Corte4,  merce  das  modifica€6es  legislativas5

2 "Art. 30 0 empregador, ao contrafar pessoa juridica  para o fornecimento do auxilio-

alimenfacao de que trata o art 20, nao podera exigir ou receber:
I -qualquer tipo de desagio ou imposigao de descontos sobre o valor contrafado;
11 -prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a nafureza pfe-paga dos
valores a serem disponibilizados aos trabalhadores; ou
Ill   -   outras   verbas   e   beneffcios   diretos   ou   indiretos   de   qualquer  nafureza   n;io
vinculados diretamente a promogao de saude e seguran?a alimenfar do trabalhador,
no  ambito  de   contratos  firmados  com  empresas  emissoras  de  instrumentos  de

pagamento de auxflio-alimenfagao. (...)"

3  "13,9,2.3.  indice  de  Endividamenfo  Tofal,  igual  ou  menor  que   0,50  (zero  virgula

cinco), (lET  = P.C.  + E.  L.  P / A.T)".

3



TRIBUNAL  DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
GABINETE  DO CONSELHEIR0 EDGARD  CAMARGO  RODRIGUES

ocorridas    recentemente    que    impedem    a    aceita€5o    de    taxa    de

administra€ao    negativa    para    o    gerenciamento    de    programas    de

alimentacao  destinados  aos  trabalhadores.

Ao   considerar  o  indice de  Endividamento Geral (lEG)  impugnado  (  ``S

0, 50"  )  restritivo a  ampla  participa€ao de  potenciais interessados para o

objeto  licitado,  propugna  pela  procedencia  da  representacao.

E  o  relat6rio.

GCECR
RVC

4 TC-009245.989.22-3, Plenario, sessao de 06 de abril de 2022 .
5 Decrefo  Federal  n°  10.854,  de  10  de novembro de 2021 ; Poharia MTP/GM n° 672,

de 8 de novembro de 2021 ; e Medida Provis6ria n.° 1.108, de 25 de marco de 2022
4
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TC1015154.989.22-2

VOTO

Diante  da  manifestag5o  da  prefeitura  representada,  inexiste

controv€rsia  quanto  a  pertinencia  das  impugnag6es  agitadas  na  pega

i n i ci a I -

Atual    jun.sprudencia    da    Corte,    alinhada    ao    ordenamento

juridico  superveniente   sobre  a   mat€ria,   remete  a  impossibilidade  de

institui€5o de taxa  de  administras5o  negativa  para  o  gerenciamento  de

cfeditos  destinados  a  distribuir auxl'lios  alimentares  aos  trabalhadores

da  iniciativa  privada  ou  de  servidores  pdblicos.

0   i'ndice  de   endividamento   requisitado   no   edital   destoa   da

realidade das empresas dedicadas  ao  segmento  de  mercado  voltado  ao

fomecimento  de  cart:6es  refeieao/alimentacao,  consoante  precedentes

deste  e.  Plenario  mencionados  nos  autos.

Nessa   conformidade,   cabefa   a   representada    promover   as

correspondentes  retificac6es  no  edital.

Ante      o      exposto,      encurto      raz6es      para      acompanhar

manifestacao   do   Minist€rio  Pdblico  e  VOTAR  pela   PROCED£NCIA  da

Representa€ao,     determinando-se     a      PREFEITURA     MUNICIPAL     DE

ITIRAPINA,     caso     queira     dar    continuidade     ao     certame    (Preg€io

Eletr6nico  no  018/2022),   a   adoeao   de   providencias   para   vedar  a

adjudicacao     de     ofertas      que     contenham     taxas      negativas     de

gerenciamento  do  beneficio  (cart5o  alimentacao)  e  adequar exigencias

5
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de    habilitaeao    econ6mico-financeira    de    licitantes    a    realidade    do

segmento  de  mercado.

As  modifica€6es que se fazem  necess5rias  imp5em,  a  luz  do  §

40  do  altigo  21  da  Lei  n° 8.666/93,  a  republica€5o  do  aviso  de  licitacao,

assegurando-se aos interessados a devolu€5o  de  prazo  para  formula€ao

de  propostas.

GCECR
RVC

6
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Processo:

Representante:

Representada:

Responsavel:

Assunto:

GABINETE  DA  CONSELHEIRA

CRISTIANA DE CASTRO MORAES
(11 ) 3292-3267 -gccclT@tce.sp.gov.br

DECISAO

TC-010690.989.22-3.

Berlin  Finance Mejos de Pagamentos Ltda.

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim.

Paulo de Oliveira  e Silva, Prefeito.

Representaeao formulada contra o Edital n.° 046/2022
do    Pregao   Eletr6nico   n.a   038/2022,   Processo   n.a
5.063/2022,  que  objetiva  a  contrataeao  de  empresa
especializada      na      prestaeao      de     servieos     de
fornecjmento,    administraeao    e    gerenciamento    de
instrumentos   de   pagamento   em   moeda   eletr6nica

para  aquisieao   de  generos   alimenticios   destinados
aos  servidores  da  Prefeitura  Municipal  e  do  Servi§o
Aut6nomo  de  Agua  e  Esgoto  do  Municipio  de  Mogi
Mirim/SPI

Trata-se  de  representagao formulada  pela empresa Berlin Finance
Meios  de  Pagamento  Ltda.  contra  o  Edital  n.a  046/2022  do  Pregao  Eletr6nico

n.°  038/2022,  Processo  n.° 5.063/2022,  da  Prefeitura  Municipal  de  Mogi  Mirim,

objetivando  a  contrataeao de empresa  especializada  na  prestagao  de servi?os
de    fornecimento,     administragao     e     gerenciamento     de     instrumentos     de

pagamento   em   moeda   eletr6nica   para   aquisigao   de   generos   alimenti'cios
destinados  aos  servidores  da  Prefeitura  Municipal  e  do  Servigo  Aut6nomo  de

Agua  e Esgoto do  Munici'pio  de Mogi  Mirim/SP.

Segundo  o  edital,  o  prazo  final  para  entrega  das  propostas  esta
marcado para as O8hoo de 28/04/2022.

Em  resumo,  a  peticionaria  afirma  que  o  subitem  5.11.1.1   do  ate

de  convocagao veda  a  apresenta?ao de taxa negativa, com base, a seu ver, no
artigo  3°,  inciso  I,  da  Medida  Provis6ria  n.a 1.108/2022,  bern como  no artigo  175

do Decreto  n.°  10.854/2021.



Na  sua  concepcao,  pofem,  tais  normativos  nao tom aplicabilidade

no      ambito      da      Administragao      Publica,      afrontando,      ainda,      princi'pios

constitucionais  e os previstos  na  Lei n.0 8.666/1993.

Nesse   sentido,   esclarece   que   os   6rgaos   pdblicos   nao   sao

beneficiarios  do  Programa  de  Alimentagao  ao  Trabalhador  -  PAT,  de  adesao

voluntaria  e  voltado  a  estjmular a  fornecimento  de  alimentagao  nutricionalmente

adequada  aos  trabalhadores,  por  meio  de  concessao  de  incentivos fiscais  ao

empregador.

Afirma   que   o   empregador   aderente   ao   PAT   e   optante   pela
tributagao   com   base   no   lucro   real   pode   deduzr  parte   das   despesas  com
referido  Programa  do  lmposto  de  Renda]  consoante  disposto  no  artigo  1°  da

Lei  n.° 6.321/1976 e no  artigo 1° do  Decreto n.a  5/1991.

A vista  disso,  conclui  que,  apesar de os 6rgaos ptlblicos poderem

aderir  ao  PAT,  isso  nao  os  torna  beneficiarios  desse  Programa,  ja  que  nao
fafao jus  ao incentivo  fiscal.

Alega  que,  em  que  pese  a  Medida  Provis6ria  n.0  1.108/2022  se

refira  ao  auxllio-alimentagao  de  que trata  o  §  2° do artigo 457 da Consolidaeao

das  Leis  do  Trabalho  -  CLT,  a  proibieao prevista  no ja citado artigo 3°,  inciso  I,

desse  normativo  objetiva  impedir  a  deturpagao  da  polftica  pdblica,  que,  caso

contfario,   beneficiaria   duplamente  os  favorecidos  pelo   PAT,   com  a   iseneao

tributaria  e  o  desconto  concedido  pelas  empresas  atuantes  no  mercado  de
vales alimentagao  e refeigao.

Cita que essa conclusao pode ser obtida a partir da "Exposigao de

Motivos"    relativa    a    mencionada    Medida    Provis6ria,    cujos    excertos    sao

transcritos  na  inicial.

Reitera  que  como  a  finalidade  do  artigo  3°,  inciso  I,  da  Medida

Provis6ria  n.a  1.108/2022  6  impedir o  duplo  favorecimento  as pessoas juridicas

beneficiarias  do  PAT,  tal  norma  nao  se  aplica  aos  6rgaos  publicos,  os  quais

nao  possuem,   a  seu  ver,  aquela   qualidade   por  nao   usufrul'rem  do   incentivo

fiscal decorrente  do referido Programa.

Transcreve   decisao   proferida   pelo   E.   Tribunal   de   Contas   do

Estado do Parana em beneffoio  de suas teses.

Compreende   a   esse   respeito,   tambem,   que   a   veda?ao   de
apresentagao  de  proposta com taxa de administragao negativa viola disposigao

expressa  do  artigo  3°  da  Lei  n.°  8.666/1993,  cujo  teor  define  como  princl'pios



norteadores  do  processo  licitat6rio  o da legalidade  e seleeao da proposta  mais

vantajosa.

Recorda   que,   em   sede   de  julgamento   do  Tema   Repetitivo   n.°

1038,  o  C.  Superior Tribunal de  Justiga ja  consolidou  a  tese  de  que  os  editais

de licitaeao nao podem estabelecer o  percentual  mi'nimo  da taxa  administrativa.

Disp6e  que,  ao  limitar a  proposta  em  0,0°/o  e  vedar  a  oferta  de

taxa  negative,  o  6rgao  licitante  viola o princi'pio da  proposta  mais vantajosa, vez

que  a Administragao  deixa  de  se  beneficiar dos descontos decorrentes da taxa
negativa,  que  importam em significativa  economia aos cofres  pdblicos.

Defende  que  a  proposta  de  taxa  administrativa  negativa  6  mais
vantajosa,    ja    que    acarreta    desconto    sobre    o    valor   do    cfedito    a    ser
disponibilizado   pela   Administragao   Pdblica,   gerando   maior   economja,   sem

redugao de qualquer direito dos  beneficiarios.

Ressalta   que   o   criterio   de  julgamento   de   "major  desconto"   6

previsto  expressamente   na   legislagao  regente  das   licitag6es   na   modalidade
Pregao Eletr6nico,  tal como no artigo 70 do Decreto n.0  10.024/2019.

Argumenta  que  nao  ha  se  falar  na  impossibilidade  da  oferta  de

desconto   para   o   presente   objeto   em   virtude   da   Portaria   do   Minist6rio   do

Trabalho    n.0   1.287/2017,   porque   revogada   pela   Portaria   do   Minist6rio   da

Economia  n.° 213/2019  e  anteriormente  tornada  sem  efeito  pelo  C.  Tribunal  de

Contas da Uniao.

Reporta-se,  inclusive,  a  decisao  da  C.  Corte  de  Contas da  Uniao,

cujo  teor,  a  seu  ver,  interferiu  em  contratagao,  exigindo  sua  rescisao  e,  dentre

outras  coisas,  a  realizagao  de  novo  certame  com  possibilidade  de  adogao  de
taxas  negativas.   '

Assevera   que   o   conflito   de   normas   aparente   entre   a   Medida
Provis6ria  n.0  1.108/2022  e  o  Decreto  n.a  10.854/2021   com  relagao  a  Lei  n.°

8.666/1993  e  demais  normativos  aplicaveis  as  licitag6es  encontra  solueao,  na

sua  visao,  no  criferio  da  especialidade,  eis  que  a  legislagao  que  disp6e  sobre

contratae6es  pdblicas prevalece  sobre as demais normas  gerais.

Sustenta     a     inconstitucionalidade     da     Medida     Provis6ria     n°

1.108/2022,  por  acreditar  nao  ter  sido  devidamente  demonstrado  o  cafater de

urgencia  e/ou  a   relevancia  da   materia,  em  dissonancia  com  o  artigo  62  da

Constituieao   Federal;   bern   como   por   entender   que   seu   conteudo   fere   os

principios  da  ljvIe  iniciativa  e  concortencia,  previstos  no  artigo  170,  "caput"  e



inciso  IV, da Carfa  Maior, ao vedar o direito a  livre  negociaeao entre contratante

e contratada.

Exp6e  que  o  texto  constitucional,  em  seu  artigo  173,  §  40,  ainda,

obsta a eliminaeao da concorrencia.

Ao final,  solicita  a  concessao  de  medida  liminar de suspensao do

certame,  bern como a correeao do edital no ponto  impugnado.

E o relat6rio.

Decido.

Circunscrito   ao   contetldo   desta   Representaeao,   nao   vislumbro

motivos   para   determinar  o   processamento   do   presente  feito  sob  o  rite  de

exame  pfevio  de edital.

As alegag6es da  Representante objetivam,  unicamente, que  o ato
convocatorio   impugnado   permita   a   apresentaeao   de   taxa  de  administraeao
negativa.

Ocorre  que,  como  constou  da  analise  promovida  pela  Prefeitura

acerca  da  impugnaeao  que  lhe foi  apresentada,  na via  administrativa,  pela  ora

peticionaria,   da  qual  resultou  a   manutencao  do  instrumento  convocatorio  em
seus   atuais   moldes,   o   Plenario   deste   Tribunal,   em  sessao  de  06/04/2022,
acolhendo  voto  condutor  da  lavra  do  e.  Conselheiro  Robson  Marinho,  indeferiu

pleito    de    paralisagao    de    certame    destinado    ao    fornecimento    de    vale-
alimentagao sob o entendimento de que a proibicao ao oferecimento de taxa de

administraeao  negativa,   mesmo  por  entidades  nao  filiadas  ao  Programa  de

Alimenta?ao   ao   Trabalhador   -   PAT,    nao   acarreta   qualquer   jlegalidade   a

licitacao.

Nesse   sentido,   oportuna   a   transcrigao  de  excertos  da  referida
decisao, aplicavel ao caso vertente:

Resolvi,  Senhores  Conselheiros,  diante  da  existencia de tempo  habil  ate a abertura  do certame
e do  brocardo  "quem  pode o mais,  pode o menos",  submeter a proposta  de  indeferimento  ao
Tribunal  Pleno  par se tratar de  matcha  que,  caso acolhida,  modificafa  o nosso entendimento
jurisprudencial.
De fato,  recordo  que em  nossa Liltima reuniao  -dia  23 de mango deste ano  -,  o Plenario,  em
acolhimento  ao r. veto  do Eminente  Conselheiro  Renato  Martins  Costa,  aceitou  a vedaeao  a
taxa negativa,   especificamente  porque  naquela  situagao a CETESB,  beneficiaria  ativa do
EA| (Programa  de Alimentaeao  ao Trabalhador),   estaria  obrigada  a atender  aos pafametros
insculpidos  no Decreto  n°  10.854/21,  cujo artigo  175  proibe  o recebimento  de qualquer  tipo de
desagio  ou  imposieao  de descontos  sobre  o valor  contratado  ITC-5627.989.22-1 ).
Tedavia,   compreendo  que tal raciocinio  possa  ser estendido,  de forma  mais ampla,  aos demais
Entes promovedores   dos certames,  independentemente   da inecrieao  naquele  programa.



Alias, esta intelecgao  nao e nova,  haja  vista  que conta,  ha tempos,  com a simpatia  especial do
Eminente  Conselheiro  Edgard  Camargo  Rodrigues,  como  retratado  nas notas taquigfaficas  do
TC-015950.989.194   (Pleno  de  31/7/2019),  ao indagar  se seria  razoavel  a Administrac5o,  do
ponto de vista  6tico, ser parceira  das  empresas  oligopolizadas  deste  setor,  da mesma  forma
que  soaria  estranhissimo,  agora  do  ponto de vista  moral,  que  a disputa  ocorresse  entre  grupos
fortissimos  e que  a Prefeitura  ou o  Estado abocanhasse  uma  parte  desses rendimentos.
Como forma  de contribuir a este debate,  agrego  a este contexto que  aparentes  "prejufzos"
decorrentes  da  concessao de desconto  na taxa de  administragao,  por 6bvio,  nao seriam
assumidos  pelos  prestadores  do  servieo,  mas sim, ao  menos  em certa medida,  repassados  aos
usuarios  finais  -no caso, os servidores  da  Camara.
Em outras  palavIas,   haveria   uma "usurpagao"  da  finalidade  preci'pua  da  prestagao,  haja  vista
que  os seus destinatarios  estariam  impedidos,  na  pfatica,  do  recebimento  de tais benefi'cios
pelos  valores  reais  de mercado.
Veja-se  que se a intengao  do  Decreto  n°  10854/21  foi  proteger  o trabalhador  com a vedaeao,
nada  mais justificavel,  ate pelo  aspecto  de isonomia,  estende-Ia  aos  demais  beneficiarios,
mesmo que  empregados  em  entidades  nao filiadas  ao  PAT.
A prop6sito,  nesta linha foram  as  palavIas   pronunciadas   pelo  Eminente  Conselheiro  Renato
Martins Costa  naquela  oportunidade  ja mencionada,  ao pontuar  que,  "se a regulamentagao
federal  do  PAT caminhou  por ai',  6 urn reforgo  enorme  na  interpretaeao  da  inconveniencia,   em
qualquer  circunstancia,  da adogao  de taxa zero ou  negativa".
Por estas  raz6es,  veto  pelo  INDEFERIMENTO   da  medida  limjnar  pleiteada  na  inicial  [.„]".

Desse    modo,    a    mais    recente    jurisprudencia    desta    Casa
compreende  que,  independentemente  de  o  6rgao  promotor do  certame ser ou
nao  inscrito  no  Programa  de Alimentagao do Trabalhador -PAT, isto 6, de ser-

Ihe  aplicavel  ou  nao  o  disposto  no  artigo  3°,  inciso  I,  da  Medida  Provis6ria  n.a

1.108/2022  e  no  artigo  175  do  Decreto  n.0  10.854/2021,  a vedagao a oferta de

taxa  de  administragao  negativa,  tal como  ocorre i.n  cast;,  nao tern o  condao  de
macular o  respectivo ato de convocagao,  motivo pelo qual nao prospera o pleito

de suspensao  da disputa tecido na  inicial.

De  outra  parte,  importa  salientar  que  o  presente  edital  somente

veda  o  oferecimento  de taxa  de  administragao  negativa, nao estipulando outros
limites  a  esse  respeito  e,  porfanto,  nao  interferindo,  indevidamente,  na  relagao

juridica  que  sera  travada  entre  particulares,  em  consonancia  com  o  decis6rio
exarado    nos    autos    dos    TC-002116.989.21-1    e    TC-004544.989.21-3,    em

Sessao  Plenaria  de  03/03/2021,  mediante  acolhimento de voto de autoria da e.

Substjtuta  de Conselheira  Silvia Monteiro.

Nao  bastasse,  nao  ha  como  se  pressupor,  por falta  de  maiores
elementos    e    das    limitae6es    da    presente    via,    que    a    possibilidade    de

apresentagao  de  taxa  de  administraeao  negativa  seria  mais  vantajosa  para  a
Administragao,  sobretudo  por nao  se  poder perder de  vista  que,  a  despeito da

sempre presente necessidade de se preservar o efario, a finalidade principal do

objeto    levado    a    disputa    6   a   de   "lmplementar   polftica   de   beneffoio   aos

servidores  pulblicos  municipais,  de  forma  a  promover  a  melhoria  da  qualidade



de  vida   dos  servidores  e  seus  familiares"  (Item   1   do  Anexo   I  -  Termo  de

Referencia).

E,  como ja constou do excerto da decisao reproduzida, em partes]

linhas atras, eventuais compensag6es  derivadas da  concessao de desconto na
taxa  de  administragao  seriam,  ao final,  suportadas pelos servidores municipais,

que,  na  pfatica,  ficariam  impedidos de  usufruir dos benefieios almejados com o
objeto licitado pe]os valores  reais de  mercado.

Nesse sentido,  o  panorama  desenhado nao tern o condao, a meu
ver,  de justificar  a interfefencia  ptevia desta Casa na presente  licitagao.

Ante  o  exposto,  Iimitado  aos  lindes  da  exordial,  deixo  de  adotar

medida  no  sentido  de  suspensao  do  certame,  determinando  o  arquivamento

dos autos  com pfevia ciencia dessa decisao a representante  e a representada.

Esclarego   que,   por   se   tratar   de   procedimento   eletr6nico,   na

conformidade    da    Resolugao    n.°    01/2011,    a    integra    da    decisao    e    da

representagao  e  demais  documentos  podefao  ser  obtidos,  mediante  regular
cadastramento,   no   Sistema   de   Processo   Eletr6nico  -  e.TCESP,   na  pagina
www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.

De-se ciencia ao Minist6rio  Pdblico de Contas.

Ao Cart6rio, para as provid6ncias cabi'veis.

G.C„  em 27 de abril de 2022.

SAMY WURMAN

Substituto de Conselheiro
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