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EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE/SP 

EDITAL 	 N° 076/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2018 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

PREPARO NUTRIÇÃO E AFINS, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA E 

TREINAMENTO DE PESSOAL, BEM COMO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVAS PORMENORIZADAS 

CONSTANTES NO ANEXO I. 

BONIZZONI & BONIZZONI LTDA EPP,  pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na Rua Freire de Andrade, 45, Bairro Assunção, n. 45, na cidade e 

comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob n. 03.345.887/0001-48, neste ato representado por RONALDO 

ARREBOLA, e-mail: rarrebolauol.com.br  (Doc. Contrato Social), vem, através do 

presente, com fundamento no art. 12 do Decreto N°. 3.555/00. Item 19.3 do Edital, em 

epígrafe e, Leis Federais n°. 8.666/93, 10.520/02, IMPUGNAR o Edital,  pelos fatos e 

fundamentos a seguir expostos: 

A empresa, ora impugnaste, adquiriu o Edital em epígrafe com o 

intuito de participar do certame. 
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Ocorre que ao analisar as cláusulas, observou-se que o edital não 

estava de acordo como os preceitos das Leis Federais 8.666/93, 10.520/02, e Decreto 

n°. 3.555/00, bem como, jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. 

É necessário consignar que o Edital merece ser reformado no tocante 

às regras contraditórias ou restritivas contidas no mesmo, vejamos: 

1 — Divergência de prazo Impugnação/Resposta 

O Edital consigna em seu item 19.3 que a Impugnação ao instrumento 

convocatório seguira a regra do art. 41 da Lei Federal n°. 8.666/93, entretanto, 

conforme será demonstrado, não assiste razão à Administração, pois, embora o prazo 

para o licitante impugnar o edital seja idêntico, o mesmo não ocorre com relação ao 

prazo para o cidadão que sofreu indevida diminuição ou, ainda, quanto ao prazo de 

resposta, pois, o regramento do Pregão prevê rito mais célere que a Lei Geral de 

Licitações. 

19.3. Para eventual exercício do direito de impugnar os termos do Edital do 
presente PREGÃO PRESENCIAL conforme disposto no Artigo 41 da lei 
8.666/93, os interessados deverão protocolizar expediente dirigido ao Sr. 
Prefeito Municipal na Av. Lamartine Navarro, n° 514, Centro — Mairinque, 
Estado de São Paulo no Serviço de Protocolo no horário das 09:00 às 16:00 
horas. 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
§ 12  Qualquer cidadão  é parte legítima para impugnar edital  de licitação 
por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 
5 (cinco) dias úteis  antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em  
até 3 (três) dias úteis,  sem prejuízo da faculdade prevista no § 1° do art. 
113. 
§ 2° Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante 
a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que  
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação  em concorrência, a 
abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou 
concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que  
viciariam esse edital,  hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
[ 
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Decreto 3.555/00 
Art. 12. Até dois crias látea  antes da data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa  poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 
§ 12  Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e 
quatro horas_ 
§ 22  Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 

O Controle Social é o conjunto de mecanismos e procedimentos que 

garantam à sociedade informações e participação nos processos de formulação, 

implementação e avaliação das políticas públicas. Previsto na Constituição e 

garantindo ao cidadão, esta modalidade de controle atua em conjunto com o controle 

externo, no intuito de zelar pela correta aplicação dos princípios da Administração 

Pública, insculpidos na Constituição Federal, notadamente em se artigo 37, além de 

permitir que o cidadão tenha maior consciência da grande responsabilidade que é a 

gestão do patrimônio público. 

O fomento ao Controle Social e o seu pleno desenvolvimento deve ser 

objeto de incentivo dos órgãos Públicos, permitindo maior participação da população. 

Entretanto, o Edital ora impugnado, cerceia este direito e o restringe 

indevidamente com a diminuição do prazo para que o cidadão possa exercer o 

Controle Social, em ofensa ao disposto no art. 12, § do Decreto n° 3.555/00. 

Logo o Edital merece ser reformado e republicado para afastar esta 

restrição ao Controle Externo, que pode ter impedido outras pessoas, cidadãos 

comuns, de exercer seu direito de Impugnação, por possível perda do prazo 

irregularmente concedido. 

Tal preocupação se mostra necessária, pois, eventual constatação 

desta irregularidade pelo Poder Judiciário ou mesmo pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, pode ensejar prejuízo ao licitante vencedor que vier a ser 

Contratado, induzindo a nulidade do Contrato, nos termos do art. 49,§2°. Da Lei 

Federal n°. 8.666/93. 

Art. 49. 

§ 2° A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado 
o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 



LirNIZZONI 

2 — Impossibilidade aplicação do art. 48, inciso II, § 1° e 2§ da Lei  

Federal n°. 8.666/93  

Prever que para critério de análise quanto a exequibilidade da 

proposta seja utilizado o §1° e §2° do art. 48 da referida lei, não traduz a melhor 

técnica, pois, na verdade, a média aritmética apontada somente é utilizada no  

caso de licitações de menor preço PARA OBRAS E SERVICOS DE  

ENGENHARIA, nos termos do art. 48, §1° alíneas "a" e "b" da Lei Federal n°.  

8.666/93.  

Art. 48 .... 
[.--1 
§ 1° Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo  consideram-se 
manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para  
obras e serviços de engenharia,  as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 
por cento) do valor orçado pela administração, ou 
b) valor orçado pela administração. 
§ 2° Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior  cujo valor 
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a 
que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do 
contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas 
no § 1° do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo 
anterior e o valor da correspondente proposta. 

Logo, este parâmetro não poderá ser adotado.  Há outros 

parãmetros para se verificar a exequibilidade da proposta, como planilhas de 

composição de custos e planilhas de insumos, que não foram pedidas no Edital, razão 

pela qual o Edital merece reforma, neste sentido, impondo-se à republicação do 

mesmo, afastando-se a absurda hipótese prevista na peça original. 

3 —Ampliação do número de licitantes com propostas superiores  

à 10% 

O Edital prevê que serão classificados para a disputa de lances, caso 

ocorra a hipótese prevista no art. 4°, inciso IX da Lei Federal n°. 10.520/02 e art. 11, 

inciso VII do Decreto 3.555/00, 3 (três) ou mais licitantes, "No caso de empate dos 

descontos, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 
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do número de licitantes.",  entretanto, tal medida, se mostra imprópria por violar a 

norma geral e disposição expressa em lei que limita o número de licitantes 

classificados nas hipóteses abaixo, ao número máximo de 3 (três) licitantes. 

Lei Federal n°. 10.520102 
4°, inciso IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições 
definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até 
o máximo de 3 (trési,  oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos) 

Decreto n°. 3.555100 
art. 11, inciso Vil - quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas 
escritas de preços nas ccniições definidas no inciso anterior, o pregoeiro 
classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, 
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam 
os preços oferecidos nas propostas escritas); 

Edital 
10.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 
com observância dos seguintes critérios: 
a. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% 
(dez por cento) superior àquela; 
b. Não havendo pelo menos 03 (três) proposta na condição definida na 
alínea anterior. serão selecionadas as propostas que apresentarem os 
menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate dos  
descontos, serão admitidas todas as propostas empatadas,  
independentemente do número de licitantes.  

 

4 — Início Imediato dos Serviços  

 

Melhor sorte não assiste à Administração quando prevê no item 13.1 

o inicio imediato dos serviços. A complexidade do objeto, o volume dos mesmos e as 

exigências de treinamento, impedem o inicio imediato, devendo ser fixado prazo 

razoável para inicio dos serviços de, no mínimo, 15 (quinze) dias para inicio da 

execução, após a expedição da Ordem de Serviço. 

Veja que os licitantes não podem ficar à mercê do bom senso ou 

razoabilidade que, embora devam pautar todas as relações, possui caráter subjetivo. 

13.1 — Os serviços deveram ser prestados,  imediatamente após  emissão 
da Ordem de serviço pela Secretaria de Educação e Cultura. 



// 

Lir I Z Z ON I 

Treinamento da mão de obra. 

A) A mão de obra utilizada deve ser submetida a exames médicos, de 
modo a verificar se está apta ou não para o exercido da respectiva função. 
B) Após liberação médica os funcionários devem ser devidamente 
capacitados, com carga horária total de no mínimo 8 horas, devendo 
constar no respectivo cronograma, treinamento para higiene pessoal, uso 
adequado de uniformes, hábitos pessoais, higiene ambiental, higiene dos 
alimentos, preparo dos alimentos, distribuição, sobras, amostras, e 
prevenção de acidente de trabalho. 

5. Demais falhas e irregularidades  

Outrossim, impõe a reforma do instrumento convocatório a 

impropriedade da redação do Edital que não permite concluir com segurança quais 

itens serão adquiridos pelo Municipio por meio da Agricultura Familiar, o que implica 

diretamente na execução dos serviços que se pretende contratar. 

Ausente, ainda, informações quanto a composição, elaboração ou  

forma de embalagem dos lanches de passeio  previstos no item 1.13 do Termo de 

Referência, de forma genérica e abstrata. 

1.13 Poderão ser solicitados lanches para passeios, e atividades 
pedagógicas de acordo com a necessidade e a critério da Contratante_ 

1.16 No caso de lanches extras (passeio/ atividade pedagógica), estes 
deverão ser solicitados pela Direção da Unidade Escolar, com antecedência 
mínima de 15 dias 

Inobstante a falha acima identificada, vale ressaltar que não há na 

tabela de preços ou orçamento específico para os lanches de passeio e lanches  

extras, o que poderia ensejar divergência na composição dos custos e  

diferenças nas propostas apresentadas pelos licitantes.  

Merece reforma o item "G" do Subitem "Distribuição", pág. 23 do 

Edital, a previsão de que "a critério exclusivo da Prefeitura,  também poderá ser 

autorizado o fornecimento à determinada (s) unidade(s) de refeição preparada em 

cozinha industrial central pertencente à empresa contratada" por se tratar de  
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previsão subjetiva que pode ensejar favorecimento ou vantaqem indevida a um  

licitante. 

É imperioso ressaltar que os custos de manutenção de empregados 

e logística de distribuição se traduzem em custo considerável do contrato. A 

possibilidade de "a critério exclusivo da Administração" determinado licitante dispor de 

cozinha central e poder preparar as refeições no referido local, pode desequilibrar as 

propostas em razão da economia em escala ou redução do número de funcionários, 

traduzindo-se em vantagem indevida a determinado licitante que já opere no município 

naquelas condições (possuir cozinha centra) ou vier a instalá-la, após acordo com a 

Ad min sitração). 

G) Excepcionalmente, e a critério exclusivo da Prefeitura, também poderá ser 

autorizado o fornecimento à determinada (s) unidade(s) de refeição preparada em 

cozinha industriai central pertencente à empresa contratada para a execução do 

objeto em grupo diverso, respeitado o disposto no .§ 1° do art. 65 da Lei Federal n° 

8.666/93. 

Melhor sorte não assiste à Administração ao não prever o que 

ocorreria caso seja necessária disponibilização de fórmula alimentar específica para 

intolerantes à lactose, ou outros problemas que imponham a utilização de fórmula 

especial à base de soja, ou proteínas isoladas. Vale lembrar que estas situações 

quebrariam o equilíbrio econômico do contrato e não poderiam ser exigidas da 

Contratante sem a referida repactuação. 

Não há previsão das providências a serem adotadas no caso de 

rejeição de alimentos por parte de determinado aluno, nem tampouco, previsão quanto 

a modificação dos cardápios e custos em razão de atrasos ou recursas no 

recebimento de produtos relativos à Agricultura Familiar, que serão fornecidos pela 

Admnistração. 

Veja que elementos essenciais à formulação dos preços estão 

ausentes no Termo de Referência.  Logo, sem a relação de produtos da Agricultura 

familiar, quantidade estimada de lanches, composição e embalagem dos lanches 



extras, além dos outros questionamentos é impossível a formulação de proposta de 

preços com segurança! 

Por fim, resta lembrar que a Visita Técnica NÃO se presta a avaliar 

quantidade e natureza dos trabalhos_ Isso é conteúdo do Termo de Referência, 

conforme manda o artigo 3°, inciso II, da Lei 10.520/02, que exige definição precisa, 

suficiente e clara do objeto do pregão_ Já que o único intuito da visita técnica é permitir 

o conhecimento das condições locais para a prestação dos serviços, não para 

identificar o objeto em si_ 

3 — Da Conclusão 

O Edital CERCEIA o Controle Social, reduzindo indevidamente o 

prazo para que qualquer pessoa exerça o direito de impugnar o Edital. 

As impropriedades apontadas para análise da exequibilidade das 

propostas são ilegais. A norma prevê que os critérios apontados são exclusivos para 

licitações de obras e serviços de engenharia. 

A ausência de elementos essenciais a formulação das propostas não 

poderá ser suprimida sem a repubticação do Edital, com a reabertura de prazo, não 

inferior a 8 (oito) dias uteis, contados da data da efetiva publicação do último aviso de 

licitação. 

DOS PEDIDOS 

Por todas as razões exaustivamente expostas e debatidas, REQUER: 

a) O recebimento  da presente impugnação, pois tempestiva e 

legitimamente embasada, com o intuito de restabelecimento da legalidade, corrigindo 

o Edital para que se espelhe à melhor forma; seu processamento  e ao final 

provimento, para exduir todas as cláusulas abusivas e restritivas, bem como aquelas 

contraditórias, conforme acima indicado, além incluir exigências pertinentes de modo 

a aperfeiçoar o critério de análise das propostas no quesito exequibildiade. 
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b) Republicação com a reabertura do prazo legal, com o 

aperfeiçoamento dos institutos relacionados ao prazo de resposta à Impugnação e 

garantindo o prazo justo, previsto em lei para a modalidade Pregão quanto ao direito 

de impugnação do Edital, por qualquer pessoa no prazo de (até 2 dias úteis); 

Nestes termos,pede e espera deferimento. 

•••• 	 São Bernardo do Campo, 03 de janero de 2019. 

Ronaldo Arrebola 
Sócio — Diretor 

RG: 13.638.795-0 
CPF: 028.897.158-25 
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