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Ilustríssimo Senhor Pregoeiro do Município De Mairinque/SP. 

PREGÃO PRESENCIAL n2  057/2018 — ABERTURA EM 22/02/2019. 

LUCIANE TOREL PIRES DOMINGUES RESTAURANTE CNPJ 

N° 05.809.243/0001-99, sediada Rua Frei Antonio Santana n° 08 Centro Peruibe-SP CEP 

11750-000, e-mail: jncalimentacaoeservicos@gmail.com,  fone: 013 3454-1393,  vem, 

através do presente, com amparo no art. Item 19.3 do Edital, e, Leis Federais n°. 8.666/93, 

10.520/02, IMPUGNAR o Edital,  requerendo, desde já, sua retificação e republicação: 

Conforme Edital publicado, a Prefeitura de Mairinque/SP 

almeja contratar 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. 
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Analisando o Edital, verificamos que a ré-d-ãçãõ Omesmo 

não reflete a melhor técnica possuindo pontos obscuros e conflitantes qu trazem 

insegurança aos participantes e não podem ser resolvidos por meio de esclarecimentos, 

sendo necessário a presente impugnação de deverá ser provida em todos os aspectos. 

A) Agricultura Familiar 

Para iniciar a demonstração das falhas do Edital, é 

imperioso destacar que não foram informados os procedimentos relativos à Agricultura 

Familiar, aliás, sequer há menção a este componente no Edital. 

Não existem informações relacionadas aos gêneros 

alimentícios ou aquisição obrigatória destes por meio de incentivo e apoio à Agricultura 

Familiar. 

A Prefeitura esta desobrigada de adquirir estes 

alimentos? E o emprego de no mínimo 30% dos recursos recebidos na aquisição destes 

alimentos? 

Se o objeto da contratação será 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, obviamente, não há 

margem para que a Prefeitura faça a aquisição destes gêneros. 

Não há informação no Edital que permitam concluir que 

haverá obrigação da contratada de preparar os itens relativos à agricultura familiar, pois, 

caso assim o fosse, estes deveriam estar previstos no Edital, em razão da redação do objeto, 

que traz a seguinte expressão "especificações e estimativas pormenorizadas  constantes no 

anexo I". 
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Se está a aquisição de gêneros será 'feita-15M--  a- 

em que momento se dará? 

Se não haverá tal aquisição, esta medida é legal ou 

legítima? 

B) Critério De Verificação De Inexequibilidade 

Incompatível.  

De acordo com o Edital a Prefeitura adotará o 

procedimento previsto no art. 48, §§ 1° e 2° da referida lei, para verificar se a proposta 

apresentada será exequível ou não. 

É necessário mencionar que o critério estabelecido não 

deve ser empregado na aferição do objeto, por expressa incompatibilidade declarada no 

corpo da lei, conforme redação do art. 48 abaixo transcrito: 

Item 08.6 Serão DESCLASSIFICADAS as 

propostas: 

[...] 

08.6.4 Que ofertarem preços excessivos 

ou inexequíveis tomando como parâmetro para sua 

aferição o disposto no art. 48, inciso II § 12 e § 22 da Lei 

8666/93  e alterações posteriores. 

(grifos ausentes no original)  

Art. 48. Serão desclassificadas: 

§ 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:  
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a) média aritmética—d.os—Valores 

propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela administração, ou 

b) valor orçado pela administração. 

(grifos ausentes no original)  

Para verificar a exequibilidade de uma proposta a 

Prefeitura deveria exigir que a mesma viesse acompanhada da respectiva planilha de custos 

que a determinou, a fim de demonstrar se a proposta é exequível, nos termos do art. 44, §32  

da Lei Federal n2  8.666/1993 (com suas posteriores alterações), conforme modelos 

previamente fornecidos aos licitantes. 

Nitidamente, o Edital é omisso. Verifica-se que a 

Prefeitura quis adotar critério vedado de verificação da inexequibilidade, quando poderia ter 

elaborado planilhas que objetivassem a demonstração de sua exequibilidade mediante 

critérios técnicos e pré-definidos no Edital. 

C) Prazo De Impugnação 

A Lei Geral de Licitações prevê prazo para impugnação 

incompatível com o rito célere do Pregão. 

No Pregão, pelo menos, em nível Federal (Decreto n2. 

3555/00) o prazo para impugnação, por qualquer pessoa (licitante ou não), é de dois dias 

uteis anteriores à data de abertura da proposta. Já, na Lei Geral o prazo é de cinco dias uteis 

antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. 

Art. 41. A Administração não pode 

descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada. 
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§ 1° Qualquer cidadão é-O-aeTe ítiiii a 

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. 

A presente impugnação, conforme redação atual do 

Edital, poderia ser julgada intempestiva, se a ora impugnante não participasse do certame, 

pois, poderia ser elevada ao status de qualquer pessoa e com isso, ter sua participação 

cerceada por falha na redação do Edital. Isto não é concebível. Há regulamento ou 

regramento específico para a impugnação no caso de Pregão, com tratamento mais célere 

para a resposta à impugnação. No Edital do Pregão Presencial 57/2018 o tratamento não é 

célere e restringe a participação da sociedade no controle dos atos. Obviamente esta falha, 

dá azo à republicação do Edital, com a devida correção e redesignação da data do certame. 

D) Visita Técnica 

Consta no Edital que a licitante deverá realizar visita 

técnica em 10 unidades educacionais, as quais serão indicadas pela Secretaria Municipal de 

Educação. Porém, tal previsão não se mostra coerente, pois, não foi definido o critério de 

indicação das unidades, nem se são as mais distantes, mais movimentadas ou mais 

deterioradas. 

Em muitos Editais as Prefeituras da região estão deixando 

a Visita Técnica como caráter facultativo, podendo ou não ser realizada pelo licitante, 

porém, quando exigem tal providência, costumam agendar as visitas em por amostragem 

desde que sejam visitados todos os tipos de serviço e bairro mais distante da área central. 

Porém, esta informação ou critério não existe no Edital. 
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E) Parâmetro De Redução De Preços 

O Parâmetro para redução de preços ou critério de 

aceitação de lances entre uma e outra proposta não existe no Edital. Esta omissão poderá 

ocasionar reduções insignificativas entre um lance e outro e prolongar demasiadamente a 

etapa de lances, sendo contraproducente. 

F) Lanches Extras / Dietas Especiais 

Não foi identificado na planilha de preços o 

correspondente financeiro relativo aos Lanches extras. 

A ausência de campo específico ou instrução de 

preenchimento da planilha com a inserção dos quantitativos relativos aos Lanches extra 

poderá resultar em propostas diferentes entre os licitantes e dar margem à 

questionamentos desnecessários. 

Com relação aos alunos mencionadas na relação de dietas 

especiais não há informação do número, nem critério adotado para a estimativa. Não restou 

claro se os alunos que necessitam de dieta especial também serão beneficiados pelo Kit 

Lanche. Neste caso, qual a composição dos Kits? Qual a composição das Lanches? Quanto a 

Prefeitura pagará por este tipo de alimento? 

Se o número de alunos estimados com patologias que 

impõe a adoção de dietas especiais superar o número estimado, qual será a providência? É 

certo que a Prefeitura não poderá enriquecer-se ilicitamente às custas da Contratada, se há 

um serviço especial ou dieta, esta deve ter sua contraprestação financeira atendida, sob 

pena de tornar a execução contratual desvantajosa. 
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Obviamente os alunos serão atendidos dentro de suas 

necessidades, o que não se admite é que a Prefeitura adote estimativa sem embasamento 

ou a esmo, principalmente quando se trata de dieta que possui custo superior ao cardápio 

convencional. 

Os alunos que possuem alergia, serão identificados? Há 

casos de alunos com necessidade de dietas especiais em atendimento na rede municipal? Se 

sim, qual o número real? 

Estas informações estão ausentes no Edital, porém, 

deveriam estar disponíveis, não é função da licitante interpretar as regras do Edital, as 

informações têm que ser precisas, claras e homogêneas, para todos, não somente para 

quem vier a pedir eventual esclarecimento. 

G) Excepcionalidade 

Com relação à distribuição dos alimentos, há cláusula que 

destoa das demais, pois, de acordo com o item F, a Prefeitura, a seu exclusivo critério, 

poderá permitir a distribuição de refeição preparada em outra unidade. Entretanto, 

indagamos qual a real intenção da Prefeitura ao prever cláusula como esta? 

Já que previu esta providência, o que ocorrerá com a 

proposta financeira, e os postos de trabalho da escola que não possui preparação? Haverá 

redução de número de funcionários? Será aceito funcionário part time? 

Todos estes elementos, caso não sejam devidamente 

justificados e com embasamento técnico e documental poderá dar margem à tratamento 

desigual e favorecer um licitante específico em detrimento de outros. 
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Ou, ainda, aceitação de proposta inexequível, que se 

tornará exequível apenas com a preparação de alimentos de uma escola, em outras, em 

função da economia em escala ou diminuição de postos de trabalho. 

A Lei Geral de licitações veda a utilização de critério 

sigiloso, como no caso em análise, vide art. 44, §19, abaixo transcrito: 

Art. 44. No julgamento das propostas, a 

Comissão levará em consideração os critérios objetivos 

definidos no edital ou convite, os quais não devem 

contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta 

Lei. 

§ 1.2  É vedada a utilização de qualquer 

elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou 

reservado que possa ainda que indiretamente elidir o 

princípio da igualdade entre os licitantes. 

Todos estes elementos, caso não sejam devidamente 

justificados e com embasamento técnico e documental poderá dar margem à tratamento 

desigual e favorecer um licitante específico em detrimento de outros. 

H) Ausência de relação de equipamentos e utensílios 

O Memorial descritivo destaca a relação de 

equipamentos presentes nas escolas, minimamente, porém, diferentemente dos Editais da 

região não há informações sobre a conservação ou necessidade de substituição dos mesmos. 

Entendemos que esta informação não deveria ser buscada nas visitas ou em 

esclarecimentos, mas prevista no Edital, com suas respectivas quantidades. 
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A Prefeitura poderia facilmente dispor destas 

informações uma vez que os equipamentos devem constar do inventário de bens das escolas 

ou da Prefeitura, pois, deveriam pertencer ao patrimônio, com a correspondente 

identificação. 

I) Ausência de relação de equipamentos e utensílios 

Ante o exposto, requer o recebimento da presente 

impugnação e o seu provimento objetivando a reforma do Edital em relação aos aspectos 

destacadas na presente, como medida de justiça e atendimento aos princípios, peritindo 

segurança e agilidade na contratação. 

Aguardamos deferimento. 

Peruibe, 19 de fevereiro de 2019. 

Luciane Torel Pires Domingues Restaurante 

CNPJ n°05.809.243/0001-99 
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OITAVA ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DE 
SOCIEDADE LTDA EM EMPRESÁRIA INDIVIDUAL 

JNC RESTAURANTE LTDA-EPP 
CNPJ N° 05.809.243/0001-99 

Pelo presente instrumento, L UCIANE TOREL PIRES DOMINGUES, brasileira, casada no Regime 
de Comunhão Parcial de Bens, empresária, RG n°. 33.761.118-X SSP/SP e CPF (MF) n°. 
218.488.758-78, nascido em 22 de Janeiro de 1981, residente e domiciliado à Frei Antônio Santana 
Gaivão, n°. 8, Apto 1, Centro, Município de Peruíbe, estado de São Paulo, CEP: 11750-000, única 
sócia da sociedade empresária limitada, denominada JNC RESTAURANTE LTDA - EPP, inscrita 
no CNPJ sob n° 05.809.243/0001-99, com sede à Rua Frei Antônio Santana Gaivão, n° 8, Centro, 
Município de Peruíbe, estado de São Paulo, CEP-11.750-000, conforme Contrato Social de 
Constituição que se acha registrada na JUCESP sob n°. 35.224.918.981, em sessão de 22/11/2010, e 
última alteração contratual registrada sob n° 104.707/18-5 em sessão de 28/03/2018, consoante a 
faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033, da Lei n° 10406/2002,(Código Civil) e a partir 
do que dispõe a LCP 128/08, resolve: 

DA TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresária, sob o novo nome empresarial de: 
LUCIANE TOREL PIRES DOMINGUES RESTAURANTE, conforme faculta a LCP 128/08 
artigo 10°, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao 
tipo jurídico ora transformado. 

DO CAPTL4L SOCIAL 

O acervo da sociedade ora transformada, subscrito e integralizado no valor de R$800.0000,00 
(oitocentos mil reais), passa a constituir o capital do Empresário mencionado na Cláusula anterior. 

O sócio remanescente DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá 
ao limite fixado no inciso 11 (EPP) do art.3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 2006, 
e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionada no § 4° do art.3° da 
mencionada lei. 

Para firmar o presente ato, assina o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, 
juntamente com o processo de inscrição da sociedade empresária, através de formulários próprios, e 
mediante requerimento que tramita na Junta Comercial, sob dependência de deferimento do presente 
instrumento. 

Peruíbe (SP), 24 de Outubro de 2018. 

UCL4NE TOREL PIRES DOMIIVGU415 
CPF (MF) 218.488.759,78 
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