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PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2018 

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 empresa 
REFEIÇÕES BRAS FOOD EIRELI, acerca das disposições edilícias referentes ao procedimento 
em epígrafe. 

Em síntese, reclama a impugnante sobre a visita técnica queixando-se de que a 
exigência, sob pena de inabilitação é burocrática, o que prejudicaria a participação das empresas 
de outras cidades impondo-lhes dificuldades, afrontando a Lei, o posicionamento do TCESP e 
TCU. 

Alega também, que a exigência de atestado de capacidade técnica tal como 
pedido no edital é altamente restritivo porque exige a comprovação de percentual do total anual. 

Pede o recebimento da impugnação e a suspensão do certame havendo, ao 
final, a retificação do edital. 

1. Da visita técnica 

A exigência de visita técnica está motivada na necessidade do licitante de 
conhecer onde o objeto do contrato será executado para que as licitantes informem-se sobre todos 
os aspectos referentes à execução. 

Se observarmos o anexo I do edital, no qual há o termo de referência, podemos 
extrair que a execução do objeto a "execução dos serviços de preparo, nutrição, armazenamento, 
distribuição nos locais de consumo, logística, manutenção conetiva e preventiva dos 
equipamentos e utensílios, com emprego da mão de obra e treinamento do pessoal, bem como o 
fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos utilizados para atendimento dos 
Programas Municipais de Alimentação" 
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Logo, o objetivo da visita não é somente conhecer os locais ou repisar 
informações que o edital já claramente estabeleceu. Evidentemente a visita não se destina a 
conhecer o local, como um passeio turístico, nem a auxiliar nas informações já trazidas no edital, 
mas elucidar e auxiliar na composição do preço do serviço, bem como dar ao pretendente a exata 
noção do que encontrará caso sagre-se vencedor. 

Pois bem, veja que o edital fala em armazenamento, distribuição, logística, 
manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e utensílios, fornecimentos de insumos para 
atendimento dos Programas Municipais de Alimentação. Por mais que esses itens constem do 
edital, somente a visita técnica poderá oferecer ao pretendente a real situação dos locais de 
preparo de alimentos, como estão os locais de armazenamento, se precisam de alguma alteração, 
se os utensílios existentes são suficientes, o que mais precisa ser providenciado, até porque o 
início da execução do contrato é imediato. Como é notório, as aulas terão início e é necessário 
preparar a merenda dos alunos. 

Desta sorte, a visita técnica dará uma visão holística da situação e das 
necessidades de cada local, e, sobretudo auxiliará na composição do preço do serviço. 
Inadmissível seria que a vencedora começasse a solicitar reequilíbrio econômico financeiro desde 
o nascedouro do contrato porque não contava com eventuais imprevistos afetos aos locais de 
execução, o que evidenciaria que a proposta vencedora não foi a mais eficiente nem vantajosa, já 
que do início não consegue cumprir o contrato. 

O que parece na presente impugnação ao edital é que a impugnante não dispõe 
de tempo hábil para realizar a visita técnica e deseja menosprezar o procedimento que, além de 
previsto em lei e consagrado pela jurisprudência das mais importantes Cortes de Contas do país. 
Vejamos: 

No Acórdão n° 4.968/2011 — Segunda Câmara, o TCU assim se manifestou: 

"A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a 
comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o 
objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de 
preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se 
futuras alegações de desconhecimento das características dos bens 
licitados,  resguardando a Entidade de possíveis inexecuções contratuais. 
11.1.3.2. Portanto, a finalidade da introdução da fase de vistoria prévia 
no edital é propiciar ao proponente o exame, a conferência e a 
constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do 
objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, 
de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e 
execução do objeto". (destacamos) 

Ora, após o pronunciamento do TCU acerca da importância da visita técnica, 
como requisito de classificação, desde que mostrada sua imprescindibilidade. Deveras, o vulto da 
contratação é gigantesco. São 41 escolas e um universo de aproximadamente 10.000 alunos. De 



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  

fato, se uma candidata ao certame não consegue sequer tempo disponível para a visita técnica, 
quiçá para atender ao objeto do edital. 

Para contratar com o Poder Público é necessário muito mais que vontade. É 
necessário dispor do tempo e de tudo quanto o contrato exigirá, sob pena de a empresa restar 
impedida de contratar com a administração pública porque seu mau passo na execução 
contratual. 

Assim, nada há de ilegal na exigência da visita técnica e os fatos mostram, por 
si só que não restringiu a participação, tanto que empresas de outros estados da federação 
compareceram. O próprio TCU considera no Acordão n°906/2012, Plenário, Rel. Min. Ana 
Arraes, DOU de 23.04.2012 que nada obsta a exigência da visita técnica desde que seja 
concedido prazo hábil para tanto. O edital disponibilizou 8 dias e a jornada não se mostrou 
impossível de ser cumprida, haja vista já tê-lo sido por tantos interessados, repita-se. 

De fato, não há condições de perfeita execução deste contrato vultuoso sem a 
visita técnica para que os interessados dimensionem as condições, os elementos, os requisitos, as 
necessidades, os objetivos que deverão implementar para a execução do contrato. Depois de 
contratado, só restam mesmo as sanções contratuais. Por esta razão, inclusive, a visita técnica se 
mostra também uma segurança ao interessado na competição que não poderá alegar, 
futuramente, que "comprou no escuro", referindo-se à sua impossibilidade técnica, financeira ou 
de qualquer outra natureza, de cumprir a avença. 

Fica rejeitada, então, a impugnação referente a visita técnica, eis que a 
previsão é perfeitamente possível. 

Também não assiste razão o questionamento sobre irregularidade na exigência 
da comprovação da capacidade técnica operacional, vejamos o que diz o Ilustre Pra' Adilson 
Dallari quanto ao citado art. 37, XXI da Constituição Federal em relação ao tema: 

O exame do disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, e sua parte 
final, referente a 'exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações', revela que o 
propósito aí objetivado é oferecer iguais oportunidades de contratação 
com o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, 
indiscriminadamente, mas sim, apenas a quem possa evidenciar que 
efetivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se 
propõe. (grifamos) 

Bem considerou o festejado doutrinador quando nos ensina que o interesse da 

administração é por quem possa efetivamente executar o objeto contratado. Se não há 

informações suficientes para atestar que a pretendente já executou contrato com objeto, pelo 
menos 50% inferior que o ora pretendido, não há o que se discutir senão concluir pela sua 
incapacidade de participar deste certame. 

A ordem dos fatores exige primeiro a estrutura e depois a participação e 
eventual vitória na licitação e não o contrário. O que se verifica, até pelos tempos de crise que 
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estamos verificando, é que empresas de menor porte se aventuram em grandes licitações e, após a 
adjudicação do objeto começam a pensar nas alterações estruturais e até jurídicas que devem 
fazer para atender o contratado. 

Não é preciso nem dizer que esta situação redunda com o inconveniente e 
prematuro pedido de reequilíbrio econômico financeiro que torna, desde o início, a contratação 
ineficiente, em flagrante prejuízo à administração. 

Não procede a afirmação e talvez tenha o ipugnante se assustado com o 
quantitativo final que está em torno de mais de 3 milhões de refeições anuais, devendo 
comprovar, portanto, no atestado referido ter oferecido mais de 1,5 milhões de refeições no prazo 
de um ano. 

Oportuno salientar, de saída, que o edital será retificado no quantitativo das 
creches, itens a) e b) do resumo do custo estimado em fls. 68 do edital passando este de 350 para 
238, eis que refeita a contagem dos dias de funcionamento. Com  isto, o quantitativo diário será 
menor, de sorte que o anual também. Contudo, não são os números que assustam o impugnante, 
mas sim a forma como foram pedidos. 

Tudo o que pede o edital é que a pretendente a contratar demonstre que, em 
algum de seus contratos, em um ano, tenha oferecido em torno de 1,5 refeições, número este que 
parece assustador mas que não o é para as empresas que atuam efetivamente no ramo. 

Ora, Mairinque não tem mais de 10.000 alunos e prevê neste contrato 41 
estabelecimentos de ensino. O impugnante traz jurisprudência de cidades com mais de 60 
estabelecimentos de ensino, com população de alunado que pode ser o dobro do acima 
informado. É certo que empresas que não contrataram com municípios iguais, maiores ou, pelo 
menos 50% menores que Mairinque, não oferecem a menor condição de concorrer. Trata-se de 
uma questão de bom senso. 

A impugnante reclama que deverá comprovar que em um ano forneceu cerca 
de 1,5 milhões de refeições. Reclama, portanto, que não deseja provar que por dia forneceu em 
torno de 6.500 refeições diárias a escolas, presídios, sistemas hospitalares, refeitórios de qualquer 
sorte. Se ao invés de obter o atestado que dirá que a pretendente comprova a capacidade de, pelo 
menos oferecer metade do objeto contratado, insurge-se em impugnações infundadas e vazias 
dispensando o documento deveras importante que garantiria à administração de que não teria 
problemas com a contratada. 

Ocorre que as razões particulares de possíveis participantes não podem 
atravancar o andamento dos trabalhos. Se uma empresa tem potencial para fornecer em torno de 
6.500 unidades por dia, tem para fornecer em torno de 1,5 milhão em um ano (contando com 
valores aproximados a partir da retificação do edital já anunciada). Se não tem capacidade para 
comprovar o fornecimento diário, não conseguirá comprovar o anual, visto que um é a 
multiplicação do outro pelos dias de trabalho. O argumento de restrição diante da exigência é 
vazio e desprovido de qualquer fundamentação ou raciocínio que possa conduzir à conclusão de 
que o edital é falho nesse sentido. 
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A impugnante também não indicou em que situação potencial a situação de 

desigualdade ou que frustrem as exigências de qualificação foram maculadas pela exigência do 

item 5.1 do edital. 

Apenas para que a resposta a este item não fique apenas nas palavras do 

Município, seguem decisões do Tribunal de Contas de São Paulo elucidando a questão: 

Relativamente à possível restritividade apontada no item 6.1.3, alínea "b" do 
instrumento convocatório, que condicionou aos interessados apresentação de no 
mínimo um atestado de capacidade técnica, comprovando o desempenho de no 
mínimo 10.000 (dez mil) merendas/dia, os elementos dos autos lograram 
demonstrar que a imposição encontra respaldo no inciso II, do artigo 30 da 
Lei de Licitações e, bem assim, que os quantitativos exigidos foram fixados 
abaixo de 50% (cinqüenta por cento) do montante previsto para a execução 
contratual (22.800 unidades/dia3 ), portanto, dentro dos parâmetros aceitos 
por esta Corte de Contas. (grifamos) (TC-006399/026/06) 

Inequívoca a conclusão de que a demonstração de capacidade de oferta de, ao 

menos ou até 50% do quantitativo global é aceita pelo TCE-SP, bem como do Art. 30, II da Lei 

8.666/93. 

De maneira mais resumida, o TCE SP corrobora o entendimento, deixando 

claro, ainda, que o Município de Mairinque poderia exigir até 60% do quantitativo, conforme 

decisão no processo 00001420.989.14-7 : "O item impugnado não viola o enunciado sumular, 

posto exigir comprovação de experiência anterior em percentual que atende ao limite de 60% 

previsto na Súmula 24." 

Para concluir a presente argumentação, vê-se que a impugnante conclui seu 

raciocínio afirmando que a licitação deve ter por objetivo a obtenção da proposta mais vantajosa. 

Sobre a proposta mais vantajosa temos: 

Portanto, por melhor proposta deve se entender não somente aquela que 
oferecer o menor preço, mas também, e principalmente, a que guardar 
consonância com os requisitos impostos pela Administração como 
necessários à sua elaboração. Nesse sentido, de nada adianta uma proposta 
que apresente valor reduzido se, na sua elaboração, não foram obedecidos os 
critérios previstos expressamente no edital. 
Entender de modo contrário equivaleria a ferir o princípio da isonomia, pois, a 
adoção de critérios diferentes geraria, consequentemente, propostas com valores 
distintos, o que poderia, em tese, permitir que os licitantes que não se valeram 
das imposições consignadas no edital obtivessem benefícios em relação aos 
demais, cumpridores das condicionantes previstas no ato convocatório. 
Fosse assim, seria mais lógico e prudente sepultar de vez o tipo de licitação 
"técnica e preço" do ordenamento jurídico, pois, desse modo, a 
Administração teria sempre em mãos a menor proposta, sem que fosse 
necessária a avaliação dos critérios técnicos para se efetivar a contratação. 
Ocorre que menor proposta não confunde-se com melhor proposta, conforme 
já relatado. Esta é muito mais abrangente e engloba em seu âmago além do 
aspecto financeiro, critérios outros que possibilitam a avaliação do 
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administrador quanto aos aspectos técnicos da obra ou serviço que será 
contratado. 
Desse modo, torna-se forçoso concluir que a análise da fase de classificação do 
certame não deve levar em conta somente o menor preço ofertado, mas também 
os aspectos técnicos que garantirão a futura execução do objeto a ser contratado, 
principalmente quando o objeto da contratação lastreia-se na aquisição de 
serviços intelectuais fundados em licitação do tipo "técnica e preço". (grifamos) 
(OLIVEIRA, Tiago Coutinho de. O princípio da vinculação ao edital atrelado ao da 
proposta mais vantajosa. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 08 maio 2014. Disponivel em: 
<http: / /www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.47911&seo=  1 > . Acesso em: 09 
jan. 2019.) 

Conclui-se, então, que a eficiência preconizada dentre os princípios da 
administração e a proposta mais vantajosa buscada nas licitações não envolvem somente a 
entrega do mais barato, daquele que custa menos, mas sim daquilo que, dentro do preço máximo 
considerado razoável e previamente estipulado pela administração haja a oferta do produto ou 
serviço de maneira a atingir os objetivos da licitação. 

De nada adiantaria, por exemplo, contratar uma empresa que não consegue 
atestar sua capacidade técnica em pelo menos 50% do quantitativo anual se esta apresenta o 
menor preço. No caso em tela, teríamos oferta aquém das necessidades do Município, não 
atendendo ao princípio da eficiência e, portanto, inócua seria a contratação. 

A argumentação é inconsistente e vazia, desprovida de fundamento legal, 
objetiva decisão que contraria a melhor jurisprudência desta Corte de Contas e não edificaria em 
nada o certame, visto que deve ser rejeitada de plano. 

Diante dessas considerações, REJEITO a presente impugnação ao Edital n° 
076/2018, mantendo-se nesta seara, tal como expedido, ressalvadas as retificações já anunciadas 
e demais provenientes das decisões ainda pendentes no Tribunal de Contas do Estado. 

Mairinque/SP, 10 de janeiro de 2019. 

Gláucia Graziela de Almeida 
Pregoeira 

De acordo, 
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