
PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 02/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 44/2021

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, Entidade de
Fiscalização e de Registro da Profissão Contábil, criada pelo Decreto-Lei n.º 9.295/46,
torna  público  a  todos  os  interessados  o  ESCLARECIMENTO  n.º  01  ao  Edital  de
Licitação referente ao Pregão Eletrônico n.º 02/2021.

ESCLARECIMENTO N.º 01

A interessada, manifestou-se nos seguintes termos:

"Prezados senhores da Comissão de licitações:

 A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A, pessoa jurídica de direto privado inscrita
no  CNPJ  nº  69.034.668/0001-56,  interessada  em  participar  do  processo  licitatório  em
referência, solicita os seguintes esclarecimentos:

1. Referente ao prazo de pagamento previsto no ITEM 10.9 do ANEXO I – Termo de
referência, que prevê pagamento no prazo de até 10 dias após o atesto da nota
fiscal, indagamos: 

Em razão da entrada em vigor do Novo Decreto 10.854 de 10 de novembro de 2021 que
trouxe novas disposições acerca do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT,
solicitamos o seguinte esclarecimento em relação ao prazo de pagamento:

O Artigo 175 do referido Decreto prevê que as pessoas jurídicas beneficiárias do Programa
de  Alimentação  do  Trabalhador  PAT  não  poderão  exigir  qualquer  tipo  de  deságio  ou
imposição de descontos sobre o valor contratado, prazos de repasse que descaracterizem a
natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores.

Desta forma, analisando o instrumento convocatório verificamos a incompatibilidade entre o
prazo  de  pagamento  previsto  no  ITEM  10.9  (10  DIAS),  vez  que  o  Decreto  determina
natureza pré-paga.

Diante do exposto, indagamos qual a interpretação do CRC acerca do referido artigo?

Ficamos no aguardo de retorno sobre o assunto.

Desde já agradecemos a atenção". 

Apresentamos a seguir, a resposta ao questionamento apresentado:

Em relação  ao  Art.  175  do  Decreto  n.º  10.854,  de  10/11/2021,  embora  a  redação  da
legislação  não  esteja  clara,  sendo  passível  de  interpretação  diversa,  pois  não  consta
expressa a referência aos valores devidos pela pessoa jurídica beneficiária à fornecedora ou
facilitadora, porém, partindo da interpretação de vedação de prazo de pagamento, ou seja,
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que não haverá a natureza pós paga para as pessoas jurídicas beneficiárias em relação à
fornecedora, criando-se antinomia em relação ao disposto na Lei n.º 8666/1993, que prevê
no seu artigo 40, Inciso XIV, alínea "a", que o prazo comum dos processos de pagamento
não seja superior a 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da fatura, pois esse é o
prazo  necessário  para  o  gestor  e/ou  fiscal  do  contrato  atestar  na  Nota  Fiscal  que  o
fornecedor já cumpriu a sua parte, estando apto ao recebimento do seu pagamento pela
Administração Pública. 

Nesse sentido, o Edital do Pregão Eletrônico n.º 02/2021 preservou o prazo de pagamento
consignado  no  art.  40  da  Lei  n.º  8.666/1993,  sendo  tal  prazo  legal  considerado
presumidamente  razoável,  uma  vez  que  expressa  a  praxe  das  contratações  públicas  e
ainda, em conformidade ao disposto em inúmeros acórdãos do Tribunal da Contas da União,
que tratam sobre o pagamento de forma antecipada, conforme exemplos citados a seguir:

"A jurisprudência do TCU também é firme no sentido de admitir o pagamento antecipado
apenas em condições excepcionais,  contratualmente previstas,  sendo necessárias ainda
garantias que assegurem o pleno cumprimento do objeto" Acórdão 1614/2013. 

"A antecipação  de  pagamento  somente  deve  ser  admitida  em  situações  excepcionais,
devidamente  justificadas  pelo  interesse  público  e  observadas  as  devidas  cautelas  e
garantias" Acórdão 1565/2015.

“Em  regra,  os  pagamentos  relativos  a  contratos  devem  ser  efetuados  após  o  regular
cumprimento  das  obrigações.  Pagamentos  antecipados  somente  devem  ser  admitidos
quando  houver  garantias  suficientes  de  ressarcimento  ao  erário  em  caso  de  não
cumprimento obrigacional, comprovada economia de recursos e desde que haja a devida
justificativa”. Acórdão 0496/2012.

Face  o  exposto,  em  relação  ao  questionamento  apresentado,  indicamos  que  foram
preservados os ditames da Lei n.º 8.666/1993, em detrimento ao disposto no art. 175 do
Decreto  n.º  10.854/21,  especificamente  no  que  se  refere  aos  prazos  de  repasse  que
descaracterizem  a  natureza  pré-paga  dos  valores  a  serem  disponibilizados  aos
trabalhadores,  em  conformidade  com  as  restrições  impostas  pela  Lei  n.º  8.666/93  e
determinações  dispostas  pelo  Tribunal  de  Contas  de  União  à  Administração  Pública,
contrárias ao cumprimento do dispositivo constante no Decreto n.º 10.854/21, no caso de
interpretação da ocorrência de obrigação de pagamento antecipado pela pessoa jurídica
beneficiária à fornecedora, conforme apresentada pela consulente.

         Porto Alegre, 28 de dezembro de 2021.

                                                                  Romoaldo Barros da Silva
                                                                                 Pregoeiro 
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