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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 

VOTO GC-7 nº                    /2018 

 

PROCESSO: TCE-RJ n° 105.807-1/17 

ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  

PREGÃO ELETRÔNICO. PREPARO E 

DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES EM UNIDADES 

ESCOLARES. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE 

OBRA. COMUNICAÇÃO. 

Cuidam os autos do Edital de Pregão Eletrônico nº 012/17 (Processo 

Administrativo nº E-03/001/1559/2017), encaminhado pela Secretaria de Estado 

de Educação (SEEDUC), cujo objeto é a prestação de serviços de preparo e 

distribuição de refeições a alunos, no valor estimado de  

R$ 148.573.876,00 (cento e quarenta e oito milhões, quinhentos e setenta e três 

mil, oitocentos e setenta e seis reais), cuja realização estava agendada para o dia 

13/12/2017, tendo sido adiada sine die. 

Em sua análise técnica, a Coordenadoria de Exame de Editais assim se 

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “11/12/2017 – 

Informação da CEE”: 

DA ANÁLISE 

Do objeto e do orçamento apresentado:  

O objeto do Pregão Eletrônico nº 012/2017 em exame, do tipo menor 
preço por lote, versa sobre a prestação de serviços de preparo e 
distribuição de refeições, com a operacionalização e 
desenvolvimento de todas as atividades descritas no TERMO DE 
REFERÊNCIA (Anexo I do Edital) para o fornecimento de refeições 
destinadas aos alunos, assegurando um preparo com qualidade e 
em condições higiênico-sanitárias adequadas, com prazo de 12 
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meses, considerando 220 dias letivos, e valor global estimado de R$ 
148.573.876,00, sendo: 

 
 

Compulsando os autos, no entanto, não identificamos a 
decomposição do aludido valor de R$ 175,64 em quantitativos e 
custos unitários (grifei), tendo em vista que o edital prevê a divisão 
do objeto em: (1) café da manhã, (2) almoço, (3) lanche e (4) jantar, 
considerando, ainda, as seguintes modalidades de ensino 
abrangidas: (1) Ensino Integral, (2) Ensino Diurno e Ampliado, (3) 
Ensino Vespertino ou Tarde, (4) Ensino Noturno e (5) Educação 
Semipresencial. 

[...] 

Assim, como estimativa, foi considerado o menor preço unitário 
cotado (R$ 175,64), tendo em vista a documentação constante do 
arquivo digital: 01/12/2017 – comprovação de pesquisas de preços 
[...]. 

Do quantitativo:  

Vale destacar, inicialmente, que a contratação em exame se justifica, 
conforme item 3 do Termo de Referência:  

“3.1.1. Preliminarmente pelo mandamento constitucional insculpido 
no inciso VII, do art. 208 que determina ser dever do Estado garantir 
alimentação ao educando em todas as etapas da educação básica.  

3.1.2. Também por ser considerado um serviço essencial ao 
proporcionar aos alunos da Rede SEEDUC alimentação escolar de 
qualidade, contribuindo significativamente com a formação dos 
alunos, visto que para muitos a alimentação escolar é considerada a 
principal refeição.  

3.1.3. Ainda pela inexistência deste tipo de profissional nos 
quadros da SEEDUC em quantidade necessária para realizar os 
serviços em todos os locais demandados.” (grifei)  

De acordo com o Anexo I-A do Termo de Referência, foi apresentada 
uma listagem contendo as unidades escolares envolvidas.  

Entretanto, não foi encaminhada qualquer informação relativa ao 
quantitativo de alunos que serão servidos, bem como não foi 
demonstrada a demanda efetiva por refeições, com base em 
histórico de consumo relativo aos anos anteriores.  

Da divisão do objeto em lotes:  
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A prestação de serviços de preparo e distribuição de refeições, 
objeto do edital em exame, abrange todas as escolas estaduais e foi 
dividida em apenas seis lotes, com as seguintes composições e 
distribuições territoriais (fls. 61/86 do arquivo: 01/12/2017 – Editais de 
licitação):  

1. Lote 1 – estimado em R$ 21.213.799,20: 

 

2. Lote 2 – estimado em R$ 18.006.612,80: 

[...] 

3. Lote 3 – estimado em R$ 22.798.072,00: 

[...] 

4. Lote 4 – estimado em R$ 21.368.362,40: 

[...] 

5. Lote 5 – estimado em R$ 31.376.329,60: 

[...] 

6. Lote 6 – estimado em R$ 33.810.700,00: 

 

De acordo com a aludida divisão por lotes, constata-se que a 
prestação de serviços de preparo e distribuição de refeições 
destinadas a alunos, no âmbito de todas as unidades escolares do 
Estado do Rio de Janeiro, ficará concentrada com apenas seis 
empresas, podendo, inclusive, concentrar-se em número inferior, 
tendo em vista que cada licitante poderá enviar propostas para os 
seis grupos que compõe a licitação em exame. 

A divisão insuficiente em lotes, como no caso em exame, dará azo, 
portanto, à restrição da competitividade do certame e à concentração 
do mercado de preparo e distribuição de refeições no âmbito da 
Secretaria de Estado de Educação, considerando o óbvio alijamento 
de empresas de pequeno e médio porte, que ficarão impossibilitadas 
de se qualificarem técnica e economicamente para a disputa de 
preços em comento. 

Ressalta-se que não é intenção desta Coordenadoria adentrar na 
opção discricionária da Administração em determinar qual a melhor 
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forma de se estabelecer os lotes e o critério de julgamento da 
licitação. 

A verificação que entendemos ser pertinente é analisar se esta falta 
de maior parcelamento do objeto implica em diminuição sensível de 
licitantes aptos a prestar os serviços demandados. Ou seja, se o 
objeto fosse dividido em quantitativo superior e significativo de 
grupos distintos, considerando a proporcionalidade entre as bases 
territoriais envolvidas e a futura pulverização das contratações, 
teríamos uma efetiva possibilidade de ampliação da disputa, como 
dispõe o artigo 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93, in verbis: 

[...] 

Em face do exposto, torna-se necessário que o jurisdicionado 
redimensione e amplie a quantidade de lotes da licitação em exame, 
com o propósito de ampliar a competitividade do certame, bem como 
evitar uma concentração antieconômica dos serviços de preparo e 
distribuição de refeições destinadas a alunos, no âmbito de todas as 
unidades escolares do Estado do Rio de Janeiro, caso não consiga 
justificar, por intermédio de estudos técnicos devidamente 
fundamentados, a manutenção dos seis lotes inicialmente previstos 

DO RESULTADO DA ANÁLISE 

Em face das verificações realizadas na documentação que integra os 
autos, quanto aos aspectos de legalidade e de economicidade e, 
ainda, do exame de preços estimados, tecemos os seguintes 
comentários: 

 

[...] 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, sugerimos a COMUNICAÇÃO ao atual Secretário de 
Estado de Educação, com base no § 1º do art. 6º da Deliberação 
TCE-RJ nº 204/96, a constituir-se na forma sequencial dos incisos do 
artigo 26 do Regimento Interno, para que adote as medidas 
enumeradas a seguir: 

1 – Manter esta licitação adiada sine die até que este Tribunal de 
Contas delibere conclusivamente sobre o conhecimento deste edital, 
além de divulgar a iniciativa no sitio eletrônico oficial (internet), em 
atenção ao que determina o art. 8º da Lei Nacional nº 12.527/11. 
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2 - Encaminhe os dados que determinaram o quantitativo de bens, 
materiais e serviços em função do consumo e da utilização 
prováveis, tais como o histórico de contratações anteriores, 
memórias de cálculo e/ou análises estimativas que prevejam ou 
confirmem o quantitativo descrito no edital, como determina o art. 6º, 
IX, c/c o art. 7º, § 2º, I, c/c o art. 40, § 2º, I, da Lei nº 8.666/93 c/c o 
art. 3º, I, II e III, da Lei nº 10.520/02, indicando os quantitativos de 
alunos a serem atendidos e de refeições a serem fornecidas (café da 
manhã, almoço, lanche e jantar). 

3 - Encaminhar o orçamento estimado e detalhado, como determina 
o art. 7º, § 2º, II, c/c o art. 40, § 2º, II, da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 3º, 
I, II e III, da Lei nº 10.520/02, com as planilhas de quantitativos e 
preços unitários adotados para a presente licitação, considerando o 
custo de cada refeição a ser fornecida (café da manhã, almoço, 
lanche e jantar). 

4 – Ampliar e detalhar a pesquisa de preços de forma a respaldar a 
estimativa para o certame, consultando, necessariamente, empresas 
especializadas e tecnicamente qualificadas para os serviços em tela, 
além de adotar outra(s) fonte(s) de consulta, como (1) contratações 
similares de outros entes públicos, (2) portais de compras 
governamentais, (3) publicações em mídias e sítios eletrônicos 
especializados e (4) portais oficiais de referenciamento de custos. 

5 - Providenciar o redimensionamento e a ampliação da quantidade 
de lotes para a licitação, com o propósito de ampliar a 
competitividade do certame, bem como evitar uma concentração 
antieconômica dos serviços de preparo e distribuição de refeições 
destinadas a alunos, no âmbito de todas as unidades escolares do 
Estado do Rio de Janeiro, OU JUSTIFICAR, por intermédio de 
estudos técnicos devidamente fundamentados, a manutenção dos 
seis lotes inicialmente previstos. 

6 - Detalhar, especificando item por item, através de errata, todas as 
alterações efetuadas no ato convocatório, se for o caso, dando a 
devida publicidade à mesma, na forma do § 4º do art. 21 da Lei 
Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal. 

7 – Enviar um edital consolidado, contemplando e destacando todas 
as alterações efetuadas por determinação desta Corte, bem como 
por iniciativa própria da Administração.  

8 - Comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 
procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos 
arrolados no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

DETERMINAÇÃO: 

9 - Sugerimos a determinação para que, nos casos futuros, o 
jurisdicionado observe o que determina o artigo 40 da Lei nº 8.666/93 
e encaminhe o edital devidamente rubricado em todas as folhas e 
assinado pela autoridade responsável por sua expedição. 
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O douto Ministério Público de Contas manifesta-se no mesmo sentido, por 

meio do parecer constante da peça eletrônica “13/12/2017 – Informação da MPE”.  

É o Relatório. Passo a meu Voto. 

Após detido exame dos autos, verifico que o presente Edital trata de 

terceirização de mão de obra para prestação de serviços de preparo e distribuição 

de refeições em unidades escolares, na medida em que o Termo de Referência 

evidencia que o preço unitário estimado se refere à remuneração de cozinheiros e 

cozinheiros encarregados.  

Nesse sentido, entendo que a contratação de terceiros para exercerem 

atividades inerentes às categorias funcionais previstas no plano de cargos do 

órgão ou entidade, ou atividade-meio com presença de relação de subordinação 

direta e pessoalidade, ou de atividade-fim não é prática adequada na 

Administração Pública. 

Destaco o Decreto nº 2.271/97, que dispõe sobre a contratação de serviços 

pela Administração Pública Federal, que veda a execução indireta de atividades 

inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou 

entidade, conforme pode ser a seguir observado: 

Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica 
e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades 
materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos 
que constituem área de competência legal do órgão ou entidade. 

 § 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, 
transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, 
telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e 
instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta. 

 § 2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades 
inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos 
do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário 
ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito 
do quadro geral de pessoal. 
 

Ressalto, ainda, o art. 9º da Instrução Normativa nº 05/17 da Secretaria de 

Gestão do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, que proíbe a 

terceirização de atividades em diversas situações, entre elas as que envolvam a 
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tomada de decisão ou posicionamento institucional, atividades inerentes às 

categorias funcionais previstas no plano de cargos, além de vedar a transferência 

de responsabilidade para a realização de atos administrativos ou tomada de 

decisão para o contratado: 

Art. 9º Não serão objeto de execução indireta na Administração 
Pública federal direta, autárquica e fundacional:  

I - atividades que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento 
institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e 
controle;  

II - as atividades consideradas estratégicas para o órgão ou entidade, 
cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e 
de conhecimentos e tecnologias;  

III - as funções relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de 
outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e  

IV - as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo 
plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição 
legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou 
parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.  

Parágrafo único. As atividades auxiliares, instrumentais ou 
acessórias às funções e atividades definidas nos incisos do caput 
podem ser executadas de forma indireta, sendo vedada a 
transferência de responsabilidade para realização de atos 
administrativos ou a tomada de decisão para o contratado. 

 

No que tange à vedação do inciso IV supracitado, consta como atribuições 

do cozinheiro encarregado garantir o bom andamento aos trabalhos, fiscalizando 

e ministrando as orientações necessárias aos executantes dos serviços, conforme 

subitem 5.1.13 do Termo de Referência. Tais atribuições de controle da execução 

contratual e da qualidade dos serviços prestados são atribuições da empresa a 

ser contratada, bem como do jurisdicionado, não sendo pertinente a previsão de 

remuneração específica de profissionais para tais controles de execução 

contratual. 

 Ademais, já faz parte dos custos das empresas contratadas a previsão de 

despesa para este fim, pagos por meio de taxas administrativas no orçamento, 

não podendo ser aceita, caso se comprove, remuneração em duplicidade. 

Concomitantemente, deve a Administração Pública exercer o controle, 

fiscalização e levantamento dos serviços prestados e apuração da qualidade dos 
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serviços, por meio de critérios objetivos de avaliação, pontuação e possível glosa 

de medições. 

Isto posto, concluo que deve ser justificada a previsão de “cozinheiros 

chefe”, além de que seja comprovado que o cargo de cozinheiro não é inerente a 

categorias profissionais previstas no plano de cargos do Estado do Rio de 

Janeiro, por analogia ao art. 9º da IN nº 05/2017 c/c art. 1º do Decreto Federal nº 

2.271/97. 

Em relação ao preço unitário estimado, de R$ 175,64 (cento e setenta e 

cinco reais e sessenta e quatro centavos) por diária, o Corpo Instrutivo informa 

não ter identificado a sua decomposição. Todavia, ao analisar a pesquisa de 

mercado encaminhada, nota-se que o valor supra foi baseado nos seguintes 

parâmetros: excedente de produtividade da empresa em relação à produtividade 

estimada pela Administração (em número de refeições por merendeira); 

remuneração mensal dos cargos de “cozinheiro encarregado” e “cozinheiro”; e 

proporção de cozinheiros por encarregado.  

Entendo, portanto, que foi encaminhado o detalhamento do preço unitário 

estimado de R$ 175,64 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos). Porém, o mesmo foi originado de pesquisa de mercado junto a 

somente três empresas, apesar da relevância do objeto. Ademais, observo que a 

proposta supracitada considerou a proporção de um cozinheiro encarregado para 

cada 20 (vinte) cozinheiros, sendo que o indicado no Termo de Referência foi de 

um encarregado para cada 30 (trinta) cozinheiros, conforme se depreende da 

fórmula constante no item 3 do Adendo 1 ao Termo de Referência.  

Nesse sentido, as inconsistências identificadas requerem que o 

jurisdicionado aperfeiçoe o seu orçamento, encaminhando, juntamente com a 

planilha orçamentária, a respectiva composição do seu preço unitário, que deverá 

considerar, para sua formação, os parâmetros indicados no Termo de Referência. 

Entre eles, destaco a remuneração dos profissionais envolvidos, a proporção de 

cozinheiros por cozinheiro encarregado e a produtividade estimada de refeições 

por merendeira. Ressalto também, que todos os valores indicados para os 
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parâmetros utilizados deverão ser devidamente justificados, o que ainda não foi 

feito, conforme a documentação encaminhada pelo jurisdicionado. 

No que se refere ao quantitativo estimado no orçamento encaminhado, 

observo que constam no Adendo 1 do Termo de Referência diversos índices, 

como “coeficientes de capacidade de produção de refeições por merendeira”, 

“consumo médio esperado de refeições por aluno” e o “coeficiente de consumo 

médio de refeições por aluno”, este variando de acordo com as modalidades de 

ensino (Ensino Integral, Noturno, Diurno, Vespertino e Semipresencial) e o tipo de 

refeição (café da manhã, almoço, lanche ou jantar), conforme extrato abaixo: 

 

Constato, também, a existência de equação que calcula a “faixa” em qual a 

Unidade Escolar se enquadra. Ela indica a quantidade de funcionários 

(cozinheiros) necessários por dia para cada unidade escolar, levando em 

consideração o número de alunos e o coeficiente de consumo dos alunos: 
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Sobre o assunto, ressalto que o Anexo I-A do Termo de Referência 

explicita a “faixa” indicada para cada unidade escolar. Nesse sentido, este 

documento apresenta a quantidade de cozinheiros necessários em cada escola, 

consolidando o total de diárias estimadas para os seis lotes previstos na licitação, 

considerando 220 dias de preparo e distribuição de refeições em um ano. 

Por esse ângulo, em que pese o Corpo Técnico ter visualizado a 

possibilidade de outra metodologia, verifico que o jurisdicionado encaminhou uma 

estrutura metodológica para tentar esclarecer os quantitativos e preços unitários 

indicados na Planilha Orçamentária. Trata-se de metodologia diferenciada, porém 

já utilizada pela Secretaria Estadual de Educação, no Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços nº 001/12 (Processo TCE-RJ nº 111.821-1/12), cujo objeto 

também era a prestação de serviços de preparo e distribuição de refeições em 

ambiente escolar.  

Entendo, portanto, que o jurisdicionado apresentou detalhamento quanto 

ao quantitativo previsto de diárias na planilha orçamentária. Todavia, se omitiu em 

apresentar demonstrativo de cálculo da “faixa” para cada unidade escolar – 

explicitando o número de alunos em cada unidade escolar e em cada modalidade 

de ensino (Integral, Noturno, Diurno, Vespertino e Semipresencial) – e em 

justificar os diversos parâmetros empregados, a exemplo dos elencados abaixo: 

a) O fator “0,25” para as refeições “café da manhã” e “lanche”, 

diferentemente do fator “1” empregado para as refeições “almoço” e 

“jantar”; 
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b) Os percentuais indicados para o “consumo médio esperado de 

refeições por aluno”, baseados em pesquisa realizada entre 28/03/2017 

e 24/04/2017, a qual deverá também ser encaminhada a esta Corte; 

c) Os coeficientes de produtividade por merendeira (refeições por 

merendeira). 

A respeito da “faixa” calculada para cada unidade escolar, ou seja, do 

quantitativo de cozinheiros necessários em cada escola, rememoro a informação 

da Secretaria Estadual de Educação, constante na justificativa para a contratação 

em tela, de que este profissional existe nas escolas, porém em quantidade 

insuficiente para realizar os serviços em todos os locais demandados. Por este 

prisma, consigno que deverá o jurisdicionado esclarecer se foi deduzido o efetivo 

já existente de cozinheiros em cada escola. No seu esclarecimento, deverá 

informar o número existente de profissionais e como procedeu à subtração dos 

mesmos do total necessário de cozinheiros. 

No que se refere ao fato de que a Secretaria Estadual de Educação aspira 

à contratação de mão de obra para a realização das refeições nas unidades 

escolares, incluirei em meu Voto determinação para que seja esclarecido se a 

contratação de cozinheiros, segregada da compra dos demais insumos 

necessários para a produção das merendas – como gêneros alimentícios, por 

exemplo –, é mais vantajosa do que a contratação conjunta, isto é, do que o 

fornecimento das refeições prontas aos alunos, devendo ser apresentado o custo 

por refeição resultante de cada metodologia. 

Em relação à divisão do objeto em apenas seis lotes, concordo com a 

Coordenadoria de Exames de Editais, de que deverá o jurisdicionado justificá-la 

ou reavaliar a divisão em mais lotes, visando à ampliação do número de 

participantes e evitando a concentração do mercado de preparo e distribuição de 

refeições, o que prejudicaria, inclusive, a participação de empresas de pequeno e 

médio porte.   
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Ex positis, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com a proposta 

do Corpo Instrutivo e com o parecer do douto Ministério Público Especial, 

ressaltando que minha parcial divergência reside: i) no entendimento de que o 

jurisdicionado encaminhou, mesmo que parcialmente e por meio de metodologia 

utilizada anteriormente, detalhamento a respeito dos quantitativos e preços 

unitários da planilha orçamentária, ii) na inclusão das determinações I.5 a I.10, e 

VOTO: 

I  - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário de Estado de Educação, 

com fundamento no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as seguintes 

providências:  

1. Cautelarmente, adie a presente licitação pelo prazo necessário ao 

cumprimento da diligência, aguardando a Decisão definitiva a ser 

adotada por esta Corte quanto ao conhecimento do Edital, 

encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 

adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei 

nº 10.520/02, no caso de Pregão, divulgando e mantendo atualizados 

os dados referentes à licitação em sua página oficial, em cumprimento 

ao art. 8º da Lei 12.527/11;  

2. Providencie o redimensionamento e a ampliação da quantidade de 

lotes para a licitação, com o propósito de ampliar a competitividade do 

certame, bem como de evitar uma concentração antieconômica dos 

serviços de preparo e distribuição de refeições destinadas a alunos, 

no âmbito de todas as unidades escolares do Estado do Rio de 

Janeiro, por intermédio de estudos técnicos devidamente 

fundamentados, ou justifique a manutenção dos seis lotes inicialmente 

previstos; 
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3. Envie um Edital consolidado, contemplando e destacando todas as 

alterações efetuadas por determinação desta Corte, bem como por 

iniciativa própria da Administração; 

4.  Observe, em casos futuros, o que determina o artigo 40 da Lei nº 

8.666/93 e encaminhe o Edital devidamente rubricado em todas as 

folhas e assinado pela autoridade responsável por sua expedição; 

5.  Justifique ou exclua a previsão de “cozinheiros chefe”, e comprove 

que o cargo de “cozinheiro” previsto no certame não é inerente à 

categoria profissional prevista no plano de cargos do Estado do Rio 

de Janeiro, por analogia ao art. 9º da IN nº 05/17 c/c art. 1º do 

Decreto Federal nº 2.271/97; 

6. Aperfeiçoe o orçamento, encaminhando, juntamente com a planilha 

orçamentária, a respectiva composição do seu preço unitário, que 

deverá considerar, para sua formação, os parâmetros indicados no 

Termo de Referência, devidamente justificados; 

7.  Em relação ao quantitativo de “diárias” estimado, apresente 

demonstrativo de cálculo da “faixa” para cada unidade escolar, 

explicitando o número de alunos em cada escola e em cada 

modalidade de ensino (Integral, Noturno, Diurno, Vespertino e 

Semipresencial); 

8.  Sobre o quantitativo indicado na Planilha Orçamentária, justifique 

os parâmetros utilizados para a sua estimativa, entre eles: a) o fator 

“0,25” para as refeições “café da manhã” e “lanche”; b) os percentuais 

indicados para o “consumo médio esperado de refeições por aluno”, 

baseados em pesquisa realizada entre 28/03/2017 e 24/04/2017, a 

qual deverá também ser encaminhada a esta Corte; c) os coeficientes 

de produtividade por merendeira (refeições por merendeira); 

9.  No que tange ao efetivo necessário de cozinheiros, esclareça se foi 

deduzido o efetivo já existente de cozinheiros em cada escola, 
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informando o número atual de profissionais e como procedeu à 

subtração dos mesmos do total necessário de cozinheiros; 

10. Esclareça se a contratação de cozinheiros, segregada da compra 

dos demais insumos necessários para a produção das merendas – 

como gêneros alimentícios, por exemplo – é mais vantajosa do que a 

contratação conjunta, isto é, do que o fornecimento das refeições 

prontas aos alunos, devendo ser apresentado o custo por refeição 

obtido em cada metodologia; 

11. Detalhe, especificando item por item, por meio de errata, todas as 

alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade, 

na forma do § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93, encaminhando as 

cópias a este Tribunal; 

12. Comunique ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 

procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 

publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos 

arrolados no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

II  - DETERMINAÇÃO À SGE para que, quando do retorno do presente 

processo, submeta-o à SUP, para manifestação acerca da legalidade 

da terceirização de mão de obra envolvida, com posterior remessa à 

CEE. 

 

 

 

Plenário, 

GC-7, em 20/02/2018. 

 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 

 
I   -   


