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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAIRINQUE/SP : 

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE/SP 

PREGÃO PRESENCIAL N° 57/2018 

SESSÃO: 09.01.2018 ÀS 10:00 HS 

OBJETO: FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR 

REFEIÇÕES BRAS FOOD EIRELI, CNPJ N° 
11.893.767/0001-03, neste ato representada pelo sócio MILTON MARTINS 
MEDINA, CPF N° 651.015.106-53, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Senhoria, IMPUGNAR o edital do certame supra epigrafado, o qual 

contém ilegalidades que devem ser corrigidas, a fim de que não se tenha 

quando da análise futura pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

julgamento pela irregularidade do certame, conforme a seguir exposto: 

— Das irregularidade em relação à visita técnica 

obrigatória. 

04.1 A licitante deverá realizar visita técnica em todas as 
unidades educacionais, mediante agendamento prévio, examinando os locais 
dos serviços e suas dependências para obter informações necessárias para 
apresentação das propostas. 

04.2 A vistoria deverá ser realizada pela licitante, na ocasião 
o (a) diretor (a) da unidade educacional ou responsável assinará o "atestado de 
vistoria" (Anexo XII) que deverá ao final ser apresentado na Secretaria de 
Educação (Divisão de Apoio Logístico) que rubricará o referido atestado. 

04.3 A visita técnica terá seu agendamento realizado através 
do telefone (11) 4718-9090. Poderão ser feitas tantas visitas técnicas quantas 
cada interessado considerar necessário, até o dia útil anterior a data fixada para 
abertura da sessão pública. 
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As disposições referentes à visita técnica afrontam a lei, 
bem como firme posição do TCESP , bem como do Tribunal de Contas da 
União. 

Como se nota, as licitantes deverão visitar TODAS as 
unidades onde serão prestados os serviços. São 41 (quarente a uma ) 
unidades. Em cada unidade será retirado um atestado parcial. Após, todos os 
atestados parciais devem ser levados para a Secretaria de Educação que 
rubricará esses atestados parciais. 

Além disso, a visita somente pode ser realizada mediante 
prévio agendamento. Como se nota, criou-se uma imensa burocracia para a 
visita técnica, burocracia obrigatória, sob pena de inabilitação do licitante. 
Todo esse trâmite apenas afasta empresas de outras cidades, dada a 
dificuldade da tarefa imposta. E mais, o edital já contém informações 
detalhadas sobre número de refeições , cardápio e localização das unidades, 
mais que suficientes para elaboração de uma proposta correta. A vista 
obrigatória nesse certame é totalmente desnecessária . Vejamos entendimento 
do TCESP nesse sentido: 

TCs 125.989.16 e 200.989.16 

Procede, também, a questão suscitada em relação à 
obrigatoriedade de visita técnica, na medida em que os esclarecimentos da 
Prefeitura não demonstraram a imprescindibilidade da realização da diligência, 
situação que autoriza a conclusão de que o objeto colocado em disputa não está 
revestido de complexidade que justifique o caráter obrigatório, devendo, assim, 
a Municipalidade deixar a cargo de cada licitante a sua opção por realizar ou não 
vistoria prévia. 

O mesmo entende o Tribunal de Contas da União, o qual 

censura, inclusive, a obrigatoriedade do agendamento. Vejamos: 

TC 008.683/2018-2 
Acórdão 2361/2018 
b.2) exigência, por meio dos itens 5.1 a 5.4 e 9.6.4.1, de 

realização de visita técnica como condição de habilitação no certame, sem que 
tal requisito, ao que tudo indica, conte com prévia e suficiente justificativa e sem 
previsão de sua substituição por declaração do responsável técnico da empresa 
de que possui pleno conhecimento do objeto, extrapolando o disposto no inc. 111 
do art. 30 da Lei 8.666/1993 e contrariando reiterada jurisprudência desta Corte, 
tais como, apenas para citar alguns exemplos, os Acórdãos 983/2008, 2395/2010, 
2990/2010, 1842/2013, 234/2015 e 372/2015.. todos do Plenário; 
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b.3) obrigatoriedade, por meio do item 5.4, de que referida 
visita técnica seja realizada exclusivamente pelo responsável técnico da 
empresa licitante, incluindo a exigência de que o profissional pertencesse ao 
quadro permanente da licitante, assim demandando que a empresa já possuísse 
o profissional em seu quadro de pessoal antes mesmo da realização da licitação 
- em contrariedade a diversas manifestações de entendimento deste Tribunal, 
tais como aquelas veiculadas por ocasião dos Acórdãos 1264/2010, 2299/2011 e 
234/2015, todos do Plenário; 

b.4) obrigatoriedade, nos termos dos itens 5.2 e 5.3, de que 
a visita técnica seja agendada previamente junto à Administração Municipal ou 
realizada mediante a assinatura de lista de presença, forma de proceder que 
pode haver viabilizado o conhecimento prévio dos potenciais participantes pela 
Administração e até mesmo pelas empresas interessadas, caso os 
requerimentos e as listas de presença em questão hajam sido juntados aos 
autos do procedimento licitatório, facilitando, então, a ocorrência de conluios; 

Como se notas, os dispositivo inerentes à visita técnica 
obrigatória são altamente restritivos e, por si só, já contaminam o edital de 
ilegalidade. 

II -- Das irregularidades na exigência da comprovação da 
capacidade técnica operacional. 

Além desses dispositivos, há que se apontar a restrição 
existente na forma utilizada para se aferir a capacidade técnica operacional, 
prevista no item 5.1 do edital: 

5.1 - Comprovação de aptidão técnica operacional para 
desempenho da atividade objeto da presente licitação ou similares, através de 
atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou 
privado, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de 
execução de atividade objeto da licitação ou similares, desde que em 
quantidades razoáveis, assim considerados no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) da quantidade anual estimada de refeições- Súmula 24 do TCE/SP. 

O percentual aplicado sobre a quantidade anual mostra-se 
altamente restritivo, uma vez que a operacionalidade que mais interessa em 
contratos de merenda escolar, é a comprovação de produção diária, ou seja, a 
demonstração de que a empresa possui logística para fornecer determinado 
número de refeições num único dia. 

Adotar o quantitativo anual como base de cálculo para a 
comprovação da capacidade operaciona sgnifica afastar um grande universo 
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de empresas que tem a capacidade de fornecer 50% do total de refeições 
diárias, ou seja , 8290 refeições por dia (uma vez que o fornecimento previsto 
no edital é de 16.581 merendas por dia). 

Dessa forma, para a segurança da Administração, basta 
exigir a comprovação de quantitativo mínimo diária, sendo a exigência de 
quantitativo anual absolutamente desnecessária e restritiva, destoando do 
comando do artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, o qual permite a 
exigência de qualificação técnica desde que indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações do licitante após contratado: 

Art. 37._ 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. 

III - De todo o exposto, requer-se o recebimento da 
presente impugnação, a fim de que seja o certame suspenso, para , ao final, 
ser decretada a procedência da mesma, determinando-se a retificação do edital 
nos itens ora impugnados, como medida de Justiça. 

Termos em que, 

E. deferimento. 

/ /  
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Milton Martins Medina 
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