
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE/SP 

REFERÊNCIA:  

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

EDITAL Nº 076/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N9. 057/2018 

Eu Fernando Miranda Torel, portador da 

cédula de identidade n° 30296186-0, e CPF n° 213.546.748-04, residente e domiciliado 

cito a Rua Pedro Breda n° 237 Jardim Campestre São Bernardo do Campo SP CEP 

09850-670, e-mail 	 Fone 011 94069-9253, vem, 

respeitosamente, nos termos do artigo 41, da Lei 8.666/93, bem como item 19.3 do 

Edital em comento, oferecer a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO, o 

que faz com base nas razões a seguir aduzidas. 

Posto isto, requer o acolhimento e o 

provimento da presente impugnação a fim de que se corrijam os vícios apontados. 

(,7 



 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Bernardo, 03 de janeiro de 2019. 

Fernando Miranda Torel 

RG n° 30296186-0 

CPF n° 213.546.748-04 



RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2018 

I. 	BREVE RESUMO DOS FATOS 

1. A presente Licitação tem por objeto 

a "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", constante do 

edital ora impugnado. 

2. Essa PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE MAIRINQUE/SP está promovendo Pregão tipo Menor Preço Global, visando o 

objeto descrito no parágrafo anterior. 

3. Desta feita, o ora Impugnante 

entende como incompatíveis com os princípios da Administração Pública o item 

adiante impugnado. 

4. Conclui-se que, da leitura do teor 

do Edital de convocação colhem-se vícios que contrariam o disposto na Lei 8.666/93, 

bem como alguns dispositivos legais e constitucionais que vigoram em nossa legislação 

pátria. Senão Vejamos: 

II. 	DOS MOTIVOS DETERMINANTES À REFORMA DO EDITAL EM 
COMENTO — DO ITEM 04 E SEGUINTES DO EDITAL 

5. Referido item prevê a visita às 

instalações da contratante (Unidades Educacionais), porém, em tempo anterior à 

contratação. 

6. Assim estabelece o edital em seus 

itens abaixo: 



. 	. 
"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 X) 

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. 

04.4 A visita técnica tem como objetivo verificar as 

condições locais, avaliar a quantidade e a natureza dos 

trabalhos, materiais e equipamentos necessários à 

realização do objeto da contratação, permitindo aos 

interessados colher as informações e subsídios que 

julgarem necessários para a elaboração da sua proposta, 

de acordo com o que o próprio interessado julgar 

conveniente, não cabendo à Administração nenhuma 

responsabilidade em função de insuficiência dos dados 

levantados por ocasião da visita técnica. 

04.5 Competirá a cada interessado, quando da visita 

técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas 

que entender suficientes para colher as informações 

necessárias à elaboração da sua proposta. 

04.6 As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer 

outros procedimentos que impliquem interferências no 



Li 

local em que serão prestados os serviços deverão ser 

previamente informadas e autorizadas pela 

Administração. 

04.7 A proponente não poderá pleitear, em hipótese 

alguma, modificações nos preços, prazos ou condições 

ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou 

reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de 

insuficiência de dados ou informações sobre o local em 

que serão executados os serviços." GRIFOS NOSSOS) 

7. Note-se que o edital em comento 

traz obrigações aos concorrentes antes mesmo da contratação. 

8. Ainda, onera os concorrentes já que 

deverão arcar com as despesas das visitas. 

9. Em dois momentos o item em tela 

deixa claro que tais visitas ocorrerão antes mesmo da contratação, primeiro quando 

diz que "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. (...)", e depois 

quando diz que "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". 

10. Conclui-se, desta feita, que as 

exigências acima envolvem a assunção de custos por parte das empresas concorrentes 

ou até mesmo, a título de argumentação, da empresa vencedora, configurando 

restrição no certame, já que tais visitas, de per si não significam que a licitante obterá 

sucesso. 

11. Sobre o tema, oportuno o enfoque 

do Tribunal de Contas da União, que, em reiteradas decisões vem determinando que 

"seja proibida pelos órgãos públicos a inclusão de quesitos para cujo atendimento os 

licitantes tenham que incorrer em despesas que sejam desnecessárias e anteriores à 



própria celebração do contrato ou que frustrem o caráter competitivo do certame". 

(Acórdão 449/2005 — Plenário). 

12. 	Assim se manifestou: 

"Identificação 

Acórdão 1878/2005 — Plenário 

Número Interno do Documento 

AC-1878-45/05-P 

9. Finalmente, em decorrência do exame empreendido, o 

Analista instrutor propôs a adoção das seguintes medidas 

(f1.510/516): 

"a) com fulcro no art. 45 da Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 251 do 

Regimento Interno, que o Tribunal assine o prazo de sessenta 

dias para que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial —

Diretoria Regional de minas Gerais e o Serviço Social da 

Industria — Diretoria Regional de Minas gerais, através de sua 

Comissão Permanente de Licitação do Sesi/Senai, adotem as 

seguintes providências relativas ao Edital de Concorrência 

002/2005 ou outro que venha a sucedê-lo com a mesma 

finalidade: 

a.4.1) ABSTENHAM-SE DE INCLUIR QUESITOS DE PONTUAÇÃO 

TÉCNICA PARA CUJO ATENDIMENTO OS LICITANTES TENHAM 

DE INCORRER EM DESPESAS QUE SEJAM DESNECESSÁRIAS E 

ANTERIORES À PRÓPRIA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, 

frustrando assim o caráter competitivo do certame, a exemplo 

dos quesitos que pontuam os licitantes que possuírem, já na 

abertura da licitação, determinadas estruturas físicas como 

sistema de suporte remoto tipo help desk, telefone 0800, 

sistema de suporte eletrônico e de gerenciamento de 

solicitações via web (nomeadamente aquelas exigências 



contidas nos itens 5.1, 5.2,5.3 e 5.4 da planilha 'Perfil do 

Fornecedor' anexa ao Edital);" 

13. 	Igualmente manifesta-se: 

"AC-0874-13/07-2 

Processo: 

021.303/2005-1  

REPRESENTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE VISTORIAS EXCESSIVAMENTE 

ONEROSAS AOS LICITANTES. RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. 

DIRECIONAMENTO. OBJETO DA LICITAÇÃO MANIFESTAMENTE 

ANTIECONÔMICO. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA QUE 

SEJA ANULADO O CERTAME E REVISTO O PROJETO BÁSICO. 

AUDIÊNCIA. 

1. a exigência de vistoria que onere de forma desnecessária a 

participação de interessados em procedimento licitatório 

caracteriza restrição ao caráter competitivo da licitação, de que 

trata o art. 32  da Lei ng 8.666/93, ensejando, por isso mesmo, a 

Nulidade 	 do 	 procedimento. 

2. a realização de licitação de objeto manifestamente 

antieconômico enseja a nulidade do procedimento licitatório e a 

necessidade de revisão do projeto básico, com fundamento no 

art. 23, § 3 2, da Lei nº 8.666/93." 

14. 	Logo, referida exigência privilegia 

empresas com poderes aquisitivos maiores, prejudicando a competitividade do 

certame e consequente possibilidade de obtenção de proposta mais vantajosa. 



15. Para o saudoso e insigne HELY 

LOPES MEIRELLES, "o princípio da legalidade é o princípio basilar de toda 

Administração Pública. Significa que toda atividade administrativa está sujeita aos 

mandamentos da lei e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de invalidade". 

(In Licitação e Contrato Administrativo, Malheiros, 12@ Edição/1999, p 34). 

16. No mesmo sentido afirma o ilustre 

MARÇAL JUSTEN FILHO: 

"No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade 

vinculada. Isso significa ausência de liberdade (como regra) 

para a autoridade administrativa. A lei define as condições de 

atuação estabelecendo a ordenação (sequência) dos atos a 

serem praticados e impondo condições excludentes de escolhas 

pessoais ou subjetivas". (In Comentário à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, Dialética, São Paulo, 1999, p. 65). 

17. É cediço que o processo licitatório 

está subordinado a princípios jurídicos rígidos, como o da isonomia, da executoriedade 

das leis sem discricionariedade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

probidade, da publicidade. 

18. Ao que se extrai do bojo do 

instrumento editalício, que não pode coexistir numa licitação pública, pois, são 

exigências descabidas, ilegais e absurdas, em tudo incompatíveis com o objeto da 

licitação e isso, à toda evidência, é o caso dos autos. 

19. Isso porque antes mesmo de ser 

contratado, o licitante já se vê obrigado a arcar com despesas relacionadas às visitas 

exigidas pelo edital. 

20. É de se ressaltar, inclusive, que 

tratam-se de 41 (quarenta e uma) Unidades Educacionais,  conforme observa-se pela 

descrição contida nas páginas 58, 59 e 60 do Edital em comento, que por sua vez ainda 



obriga que as empresas licitantes apresentem um atestado para cada unidade, 

exigência esta igualmente prevista no item 04.2. 

21. Imagine-se ainda, já que qualquer 

empresa poderá concorrer no presente certame, que uma empresa esteja estabelecida 

à quilômetros de distância de outra concorrente. 

22. Além de tal empresa ter que arcar 

com as despesas de tais visitas, deverá dispor de quantias infinitamente superiores 

para os custos de tal ato. 

23. Isso implica dizer que existe 

tratamento distinto entre os licitantes, situação esta proibida por lei e pelos princípios 

que regem a Administração. 

24. É notório que o instrumento 

jurídico para afastar a arbitrariedade na escolha dos contratantes e a isonomia entre 

eles, a priori, significa tratamento igual para situações iguais e, por isso, as exigências 

constantes do edital são endereçadas a todos, indistintamente, que se disponham a 

concorrer ao objeto licitado. 

25. Sob esse prisma, pode-se concluir 

que essa ou aquela exigência, quando legal, não cria desigualdade alguma entre os 

interessados, mas apenas decorre do poder da Administração Pública escolher e 

contratar o licitante que melhor atenda aos seus interesses, no entanto, as exigências 

contidas nos itens ora impugnados do edital, extrapolam a lei específica e infringem 

princípios constitucionais e, em assim sendo, não podem ser consideradas válidas. 

26. As exigências excessivas servem 

tão-somente para comprometer a garantia constitucional de igualdade de condições a 

todos os concorrentes. 

27. Para tanto, cabe observar a regra 

estabelecida no disposto do art. 30, § 52  da lei n. 8.666/93, verbis: 

"É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de 

aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em 

locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, 

que inibam a participação na licitação". 



28. Destarte, administração não tem 

liberdade para impor exigências quando a atividade a ser executada não apresentar 

complexidade nem envolver graus mais elevados de aperfeiçoamento. 

29. Especialmente em virtude da regra 

constitucional (art. 37, XXI), somente poderão ser impostas exigências compatíveis 

com o mínimo de segurança da Administração Pública. 

30. A regra é sempre a mesma: não 

poderão ser impostas exigências excessivas, inadequadas ou discriminatórias. 

31. Ao analisar também o artigo 30 da 

Lei 8666/93, Marçal Justem Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, página 196, chegou a seguinte conclusão: 

"Exigências proibidas: Na linha de proibir cláusulas 

desarrazoadas, estabeleceu-se que somente podem ser 

previstas no ato convocatório exigências autorizadas na Lei (art. 

30, parágrafo 5°). Portanto, estão excluídas tanto as cláusulas 

expressamente reprovadas pela Lei 8666 como aquelas não 

expressamente por ela permitidas." 

32. Ao depararmos com o magistério de 

Hely Lopes Meirelles, "in" Direito Administrativo Brasileiro, Editora Revista dos 

Tribunais, destacamos o seguinte: 

"No direito público, o que há de menor relevância é a vontade 

do administrador. Seus desejos, suas ambições, seus 

programas, seus atos, não tem eficácia administrativa no 

direito e na lei. Não é a chancela da autoridade que valida o ato 

e o torna obrigatório. É a legalidade a pedra de toque de todo 



Ato Administrativo."(10- Ed., pág.174) "O poder administrativo 

concedido à autoridade pública tem limites certos e forma legal 

de utilização...113-4  Ed., pág. 89) 

33. Assim sendo, não se pode, por amor 

à competição, deixar de prever requisitos que sejam pertinentes e relevantes ao 

atendimento do objeto perseguido, à luz do interesse público, porque não é essa a 

ratio legis. Da mesma forma, é inquestionável que o dispositivo visa coibir a exigência 

infundada, dirigida exclusivamente a privilegiar alguns e afastar outros licitantes, sem 

qualquer justificativa. 

34. O caráter competitivo constitui um 

princípio essencial de toda licitação; não haverá licitação se, por qualquer razão, faltar 

a essa a competição, ficando a seleção da proposta mais vantajosa seriamente 

comprometida. 

35. Em vista das considerações ora 

aduzidas, resta demonstrado, na esteira da doutrina e da jurisprudência de nossos 

Tribunais, que o Edital impugnado tem sua legalidade profundamente comprometida, 

em vista das exigências editalícias apontadas, que não se coadunam com os princípios 

norteadores da licitação consignados no artigo 32  da Lei 8.666/93, em especial os 

princípios da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa. 

36. Dessa forma, a ora signatário 

impugna o item em comento, do edital em tela, para requerer sua exclusão, em face 

da total incompatibilidade com a legislação licitatória. 

I Il. 	CONCLUSÃO 

37. As omissões e erros apontados prejudicam a 

Administração Pública, ou seja, o próprio erário e aos Munícipes. 

38. Estes os fundamentos que informam o presente 

instrumento. 



IV. 	DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer-se: 

a. O recebimento da presente impugnação, posto que 

tempestiva, nos termos do edital em tela e legislação 

vigente; 

b. Ato continuo seu processamento com efeito suspensivo 

para ao final dar-lhe total procedência, de modo a 

escoimar os vícios de restritividade contidos no edital. 

c. Que, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/93, seja 

republicado o edital com suas correções com reabertura 

de seus prazos processuais. 

Termos em que. 

Pede Deferimento. 

São Bernardo, 03 de janeiro de 2019. 

Fernando Miranda Torel 

RG n° 30296186-0 

CPF n° 213.546.748-04 
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