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PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2018 
EDITAL 076/2018 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
ALIMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO DE NUTRIÇÃO E 
AFINS, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA E TREINAMENTO DE PESSOAL, BEM COMO 
O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

Trata-se de impugnação ao edital n° 076/2018 efetuada pela empresa que 

se declara interessada em participar do certame LUCIANE TOREL PIRES DOMINGUES 
RESTAURANTE. CNPJ/MF n° 05.809.243/0001-99, acerca das disposições edilicias 

referentes ao procedimento em epígrafe. 

Suas queixas se referem, em resumo a: 

1) Não constam no edital disposições acerca da aquisição dos alimentos 

relativos á agricultura familiar. inobstante a obrigatoriedade de aquisição de tais gêneros. 

Causa espécie considerar que o presente questionamento tenha advindo de 

uma empresa séria e conhecedora do ramo em que atua. 

Questiona a impugnante se terá que preparar os alimentos originados da 
agricultura familiar, como se estivesse adstrita a produzir os alimentos somente derivados dos 

gêneros alimentícios que fornecerá. Um disparate. 

A Prefeitura de Mairinque não precisa prestar satisfações sobre como, onde. 

quando e se adquire produtos de agricultura familiar, tampouco se é obrigada ou deixou de 

ser obrigada a adquiri-los para que este certame tenha validade. A impugnante, se é que tem 
cacife para participar de tal disputa deve se ater ao objeto da licitação que é disputar e tentar 

vencer com a melhor proposta dentro do que está no edital, sem se preocupar com celeumas 

sem qualquer fundamento. 

Se uma das atividades a ser desenvolvida pela empresa vencedora é o 

preparo dos alimentos, não importa de onde venham, se da feira, se do supermercado ou de 

outra licitação, é certo que a empresa adjudicatária deverá prepara-los conforme cardápios e 

condições pré-estabelecidas. 

Este tipo de questionamento é contraproducente e destaca o manifesto 
propósito protelatório da impugnante que além de apresentar questionamentos 
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despropositados, ainda repete argumentos já decididos em outras impugnações, inclusive 
pelo Tribunal de Contas. 

À impugnante basta saber que, caso concorra e vença, terá que preparar os 
cardápios constantes do edital e apenas terá que fornecer os gêneros alimentícios constantes 
do edital e os demais receberá oportunamente. Os demais produtos não constantes do edital 
não devem ser discutidos nesta sede, tampouco o modo como são adquiridos. 

2) O prazo de impugnação do edital pelo prazo do Art. 41 da Lei 8.666/93 

reduz o prazo para a impugnação do cidadão que, pelo Decreto 3.555/2000, regramento 
aplicado ao pregão, seria maior. 

Sem delongas, o pleito é descabido. O Decreto 3.555/2000 aplica-se ao 
âmbito da União e, portanto, inaplicável para os pregões em âmbito Municipal. 

Bem observou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no TC-

010490/989/18-3 que: 

Assim dispõe o art. I° do Decreto Federal n° 3.555/00: Art. 1° Este Regulamento 
estabelece normas e procedimentos relativos à licitação na modalidade de pregão, 
destinada à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, qualquer que 
seja o valor estimado. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime deste Regulamento, 
além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as 
fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as entidades 
controladas direta e indiretamente pela União. — destaquei. 
Este E. Tribunal já se pronunciou pela inaplicabilidade do referenciado decreto no 
âmbito municipal, a exemplo do TC-155/017/12 — Segunda Câmara — Sessão de 
03/03/15 — Relato,. Substituto de Conselheiro Márcio Martins de Camargo. 

Estando mais do que clara a aplicabilidade do Decreto pretendido, afasta-
se este item da impugnação. 

3) Alega que o Art. 48, II, §§ 1° e 2° não pode ser usado como parâmetro 
para a análise da exequibilidade da proposta, haja vista não se tratar de obra e serviço de 
engenharia, como observa o citado § 1°. 

De saída já se consigna que a Lei 10.520/2002 prevê em seu Art. 9° que 

para a modalidade pregão, aplicam-se subsidiariamente as normas da Lei 8.666/93. 

Veja que o impugnante sequer citou o fundamento que invalidaria a previsão 
no edital desta regra, tampouco demonstrou que, embora o texto esteja direcionado a obras 
e serviços de engenharia, não possa ser utilizado analogicamente para outros bens e 
serviços, no que couber. 

Também, outro fundamento não há para auxiliar no julgamento objetivo das 

propostas. Se no nascedouro o artigo era destinado a obras e serviços de engenharia, hoje, 
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em seu texto, nenhum óbice há para sua utilização em outros serviços cujo critério de 
julgamento seja o menor preço. É o que defende Marçal Justen Filho: 

(... ) as regras dos § 1"e 2° podem ser incluídas em editais cujo objeto não seja obras 
e serviços de engenharia. Tal conclusão decorre do reconhecimento da natureza da 
disposição. Como se trata de mera presunção relativa, pode aplicar-se a todos os 
setores e objetos. (JUSTEN FILHO, 2010, p. 662.) 

Continuando o raciocínio. Jessé Torres Pereira Junior auxilia ensinando: 

O critério matemático serve ao julgamento de licitações do tipo 'menor preço', mas 
não se mostra adequado para o julgamento das licitações dos tipos 'técnica e preço' 
e 'melhor técnica', nos quais é imperiosa a avaliação das propostas técnicas em 
separado das propostas de preço, segundo critérios igualmente técnicos, que, nada 
obstante objetivos, não se podem resumir ao confronto de preços, posto que a técnica 
responde, nesses casos, pela qualidade, a ser examinada antes dos preços, mas em 
conjugação com estes. Quanto às licitações para as compras, a inadequação do 
critério residiria em que as regras do mercado de bens e produtos seguem parâmetros 
de custo diversos daqueles que presidem a execução de obras e serviços de 
engenharia, onde a logística desempenha, não raro, papel relevante, cuja eficiência 
também se mede pelo custo operacional. (PEREIRA JÚNIOR, 2003, p. 501.) 
(Grifamos.) 

Ora, se o menor preço global é um critério matemático e o Art. 48, §§ 1° e 

2° da Lei 8666/93 se aplicam a outros bens e serviços. maior esforço não se necessita para 

concluir que o critério adotado no item 8.6.4 não é ilegal tampouco incorreto. 

3) Aduz o impugnante que a redação do item 10.6 é imprópria e viola a 

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

máximo de 3 (três). 

Ao nosso ver, a irresignação da empresa não encontra guarida nas 

disposições legais, pois, ainda que o inciso IX do artigo 4° da Lei Federal n° 10.520/2002 

estabeleça o máximo de 3 (três) licitantes classificados se não verificada a condição do inciso 

VIII. este mesmo inciso não prevê limites para o número de classificados se respeitados os 

10% superiores à menor proposta. 

Art. 4° A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 
observará as seguintes regras: 

(••) 
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais 
e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 
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 (três), 
oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

(negritos nossos) 
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Uma interpretação teleológica desta norma revela que o intuito do legislador 
foi de ampliar a disputa e incluir o maior número de licitantes na fase de lances. visto que. se  
a lei permite que 10 propostas abaixo do limite 10% participem da fase de lances, porque iria 
limitar a apenas 3 com menor preço. caso houvesse empate real entre algumas propostas na 
mesma ordem de classificação? 

Ademais, o edital não se presta a ser uma cópia da lei, mas sim um 
documento que dará vida as suas disposições, sem afrontá-las. É o caso em comento. 
Quando a lei deixou de considerar a possibilidade de haver propostas com o mesmo valor e 
empatadas na classificação, o edital, com a competência que a própria lei lhe profere no artigo 
41 da Lei de Licitações, disciplinou a regra para dirimir esse problema. 

Art. -II. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 
qual se acha estritamente vinculada. 

Portanto, não há que se falar em afronta ao dispositivo legal. 

4) Repisou a impugnante, emprestando clareza solar ao seu manifesto 
propósito protelatório, o tema das visitas técnicas já decididos pelo Tribunal de Constas do 
Estado de São Paulo. 

Sequer merece discussão c presente tópico uma vez que aquela corte 
fiscalizadora já se pronunciou no sentido de que a exigência das visitas é válida, devendo 
apenas, o Município, restringir o número de unidades porque possuem características 
semelhantes, dispensando demasiado esforço. 

Com tais alterações. o edital restou irretocado e, aliás cumpre-se relembrar 
que a impugnante sequer realizou as visitas técnicas, o que já inviabiliza sua participação no 
certame. 

Aliás, em recentíssima decisão, proferida hoje mesmo no TC 
00006398.989.19-4, acerca desta licitação, ponderou o Tribunal de Contas: "ao ensejo do 

relançamento do edital à praça, pretendem as representantes reavivar o debate, sem contudo, 

evidenciar ultraje à matéria dispositiva do r. julgado progresso, ou comunicar novidade substantiva 

que autorize a renovação do pleito de escrutínios de seus elementos." à evidenciar que as 
impugnantes estão tentando qualquer outra coisa que não buscar uma concorrência justa ou 
dentro dos princípios administrativos, mas nitidamente tentam atrapalhar um trabalho que, 
pelo seu vulto, já é bastante penoso. 

Todos os demais itens da impugnação não serão rebatidos 
especificadamente porquanto são descabidos, inoportunos e/ou já revistos pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo e não têm o condão de modificar o procedimento tal como se 
encontra. 
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Assim. para finalizar, oportuno citar novamente entendimento da Corte de 

Contas na recém proferida decisão liminar no TC TC 00006398.989.19-4, disponibilizada na 
data de hoje, às 18h03, asseverando que: "...não compete à presente via processual o reexame de 

condições preestabelecidas que 11a0 ensejaram controvérsia em momento oportuno. - 

Diante dessas considerações, REJEITO a presente impugnação ao Edital 

n° 076/2018, mantendo-se nesta seara. tal como expedido. 

Mairinque/SP. 21 de fevereiro de 2019. 

Gláucia 	leia de Almeida 
regoeira 

De cordo: 
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