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PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2018 

EDITAL N° 076/2018 

CONTRATAÇÃO DE EMPREZA 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 
BONIZZONI & BONIZZONI LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob n° 03.345.887/0001-48, acerca das disposições edilícias referentes ao 

procedimento em epigrafe. 

A impugnante aduz que o edital esta em desacordo com a legislação 
que trata sobre licitações, e faz considerações aduzindo ilegalidades do 
procedimento, questiona também utilização de clausulas abusivas e restritivas, 
questões contraditórias, pleiteando a republicação do Edital. 

Diante dessas considerações, temos a seguinte situação. 

1 — O impugnante alega que o art. 41 da lei 8.666/93, reconhece que 

qualquer cidadão é parte legitima e poderá impugnar o edital no prazo de 05 dias 

uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes, e que o Decreto 3.555/00 
que regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, beneficia o mesmo 
cidadão permitindo que o mesmo possa realizar a impugnação em até 02 dias uteis 
antes da data do recebimento das propostas, o próprio decreto aduz se tratar de 
situações distintas, pois o art. 1° do Anexo I do Regulamento é claro em estabelecer 
as 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. Portanto não existe divergência de prazo de Impugnação/Resposta. 
pois o Pregão n° 057/2018 trata de licitação na modalidade pregão no âmbito da 
Administração Municipal de Mairinque, divergente do que preconiza o Decreto. 



Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamartine Navarro. n.' 514 Centro 

Mairinque-SP Fone (11) 4718-8644 
CEP 18120-000 Fax (11) 4718-2764 

CNPJ 45.944.428./0001-20 
	

www.mairinque.sp.gov.br  

1 
Bem observou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no 

TC010490/989/18-3 que: 

Assim dispõe o art. 10  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 — Relator Substituto de Conselheiro 

Márcio Martins de Camargo. 

Estando mais do que clara a aplicabilidade do Decreto pretendido, 

afasta-se este item da impugnação. 	 1 

2 — 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, 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 
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relativa, pode aplicarse 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 parãmetros 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 — No tocante ao critério de aceitabilidade e de redução de lances, 
a argumentação é impertinente. desprovida de fundamento legal. O impugnante não 

deduziu razões objetivas nem interligou-as a fundamentos legais. No mais, como 
este item se mantém inalterado desde a primeira publicação do edital e não foi 
mencionado na primeira impugnação deste, resta evidente que está agindo de modo 
a protelar a licitação. 

4 — Quanto as demais falhas e irregularidades: 

a) — Os eventos que demandam o fornecimento de lanches estão 

previstos 1.13. do edital; 

b) - Em relação ao item "F", apesar de tal previsão editalícia. temos 

a informar que em situações análogas as Diretorias e a própria Secretaria da 
Educação. adotam o bom senso para dirimir as necessidades. No caso de reforma 

de escola por exemplo, para não prejudicar a rotina das empresas prestadoras de 
serviço, é orientado que seja fornecido 'Merenda Seca". ou lanche de fácil preparo. 



Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamartme Navarro. n.° 514 Centrc 

Mairinque-SP Fone (11) 4718-8644 
CEP 18120-000 Fax (11) 4718-2764 

CNPJ 45.944 42810001-20 
	

www.matrinque.sp.gov.br  

c) — Em relação a dieta especial a quantidade de crianças que 
necessitam é irrisória que não vai trazer prejuízos econômico financeiro ao contrato. 

d) — Quanto a visita técnica já houve redução das mesma conforme 
orientação do Tribunal de Contas, sendo mantido apenas para 10 unidades devido 

as suas peculiaridades. 

Diante dessas considerações. REJEITO a presente impugnação, 

mantendo-se oo Edital n° 076/2018 

Mairinque/SP. 21 de Fevereiro de 2019. 

Gláucia aziela de Almeida 
regoeira 

Maria Eduarda 	
(Á7

ite 	aral 
i 77/K,__7 

Procuradora Jurídica do Município 
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