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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PLENÁRIO 

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCELO VERDINI MAIA 

 

      VOTO GA-1 

PROCESSO: TCE-RJ 200.581-9/18 

ORIGEM: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU 

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA COMPRAS Nº. 031/2017 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. EDITAL DE 

LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 

ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, PRÉ-PREPARO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE 

MERENDA NOS LOCAIS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, 

SUPERVISÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS, 

BEM COMO REPOSIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO NAS 

COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. 

DÉFICIT INFORMACIONAL QUE IMPEDE A ANÁLISE 

MERITÓRIA. COMUNICAÇÃO. RECOMENDAÇÃO. RETORNO À 

RELATORA ORIGINÁRIA. 

Versam os autos sobre o Edital de Pregão Presencial nº. 31/2017, (processo administrativo 

nº. 2017/004.286) encaminhado pela Prefeitura do Município de Nova Iguaçu, cujo objeto é a 

prestação de serviço de nutrição e alimentação escolar, abrangendo o fornecimento de gêneros 

alimentícios, pré-preparo, preparo e distribuição de merenda nos locais de consumo, logística, 

supervisão, serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e utensílios, bem como 

reposição ou complementação nas cozinhas das unidades escolares do Município, no valor total 

estimado de R$ 87.913.248,00 (oitenta e sete milhões, novecentos e treze mil, duzentos e quarenta 

e oito reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, admitida a prorrogação1. 

                                                           
1
 15.5 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do mesmo, sendo obrigatória sua 

publicação em extrato no órgão oficial de divulgação dos atos do Município como condição de eficácia do mesmo. 
15.6 – O prazo de vigência do contrato administrativo somente poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas no art.57, II e 
parágrafos, da Lei nº 8.666/93. (Doc. Eletrônico nº.29.819-3/17, de 17.01.2018. 
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Registro que tramita apensado ao presente o processo TCE-RJ nº. 215.826-2/17, o qual 

versa sobre Representação interposta pela sociedade empresária Especialy Terceirização Ltda. em 

face do presente Edital, cujo exame do mérito ocorreu em sessão de 28.11.2017, decidindo este 

Plenário pela Procedência da peça. Cabe ressaltar que, tendo em vista que a análise do certame 

está concentrada neste processo, profiro voto nesta oportunidade pela Anexação da 

Representação e Expedição de Ofício à representante. 

Considerando a absoluta impossibilidade do Plenário desta Corte deliberar sobre este 

processo antes da data agendada para o recebimento dos envelopes, fora encaminhado o Ofício 

SGE/CEE nº. 219/2017 ao Jurisdicionado, determinando a adoção de medidas com vistas ao 

adiamento do ato licitatório, na forma do art. 4° da Deliberação TCE-RJ nº. 280 de 24.08.2017
2
. 

Trata-se da primeira submissão plenária.  

Considerando critérios consubstanciados no regramento atinente à matéria, a 

Coordenadoria de Exame de Editais – CEE, em 23.01.2018, após efetuar o exame do feito, sugere o 

Conhecimento do ato convocatório com Determinações, nos seguintes termos: 

I - CONHECIMENTO do Edital de Pregão Presencial nº 31/2017 (Processo 
Administrativo nº 2017/004.286), formalizado pela Prefeitura Municipal de Nova 
Iguaçu, com as DETERMINAÇÕES arroladas a seguir a serem cumpridas: 

 antes da realização do certame licitatório, que poderão ser objeto de 
verificação futura 

I.1   Remarcar a data para a realização da licitação, observando as regras do art. 4º 
da Lei 10.520/02 e do art. 8º, §1º, IV e §2º da Lei 12.527/11;  

I.2  Publicar errata contemplando todas as alterações realizadas no presente edital, 
observando as regras do art. 4º da Lei 10.520/02 e do art. 8º, §1º, IV e §2º da Lei 
12.527/11; 

 em casos futuros 

I.3 Aprimorar os critérios de pesquisa de preços de forma a considerar os registros 
de preços praticados em contratos formalizados por outros entes da federação, 
além de consulta a outras fontes, como a Internet, histórico de preços do órgão, 
preços pactuados em outros contratos da contratada, público ou privados, a fim de 
alcançar o máximo de vantagem nas contratações públicas, em observância aos 
art.7º, §2º, II, c/c o art. 40, §2º, II, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c o art.9º, da Lei 
Federal nº 10.520/02; 

                                                           
2
 Conforme avisos de adiamento do certame publicados no Jornal ZM Notícias, em 10.08.2017, no Jornal O Dia, em 

29.07.2017 – constante nos autos do processo TCE nº. 215.826-2/17, documento eletrônico nº. 25.634-3/2017, de 
16.10.2017 e no sítio eletrônico do Município de Nova Iguaçu, disponível em: 
http://receita.novaiguacu.rj.gov.br:8484/pmnovaiguacu/geosiap/siapegov/financeiro/_apps/suprimentos/sup_consulta_lici
tacoes.php. Acesso em 05.03.2018. 
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I.4 Certificar-se de que as sociedades consultadas estão devidamente registradas e 
são do ramo dos objetos a serem licitados; 

I.4 Observar o princípio da segregação de funções, a fim de que os membros da 
comissão de licitação, o Pregoeiro ou sua equipe de apoio, não elaborem os 
Instrumentos Convocatórios de licitação; 

I.5 Avaliar a possibilidade de utilização do pregão eletrônico em detrimento do 
presencial, tendo em vista a ampliação da competitividade em busca de preços 
mais vantajosos para o contratante, justificando, quando for o caso, a opção pelo 
pregão presencial em detrimento do eletrônico.  

II - ARQUIVAMENTO do processo. 

O douto Ministério Público Especial, representado por seu Procurador-Geral, Dr. Sergio 

Paulo de Abreu Martins Teixeira, manifestou-se desfavoravelmente à sugestão proposta na 

instrução técnica, em 26.01.2018, por entender que o processo ainda não está apto para prolação 

de um juízo de mérito conclusivo quanto à economicidade do certame, sugerindo a realização de 

Comunicação ao Jurisdicionado para que amplie os critérios de pesquisa de preços a fim de justificar 

neste caso concreto o atendimento ao aspecto da economicidade, mantendo-se a licitação adiada 

até a deliberação final desta Corte de Contas quanto à legalidade, legitimidade e economicidade do 

Edital. 

Diante do gozo de férias regulamentares pela Exma. Conselheira Andrea Siqueira Martins, o 

feito foi distribuído ao meu gabinete para relatoria. 

É O RELATÓRIO. 

Registro que atuo nestes autos em substituição ao Conselheiro Marco Antonio Barbosa de 

Alencar, em razão de convocação da Presidente Interina deste Egrégio Tribunal de Contas, 

Conselheira Marianna Montebello Willeman, realizada em sessão plenária de 04.04.2017. 

Ao examinar o instrumento convocatório e os apontamentos elaborados pela instância 

técnica constatei a necessidade de aprofundar o estudo sobre diversos aspectos envolvendo o 

procedimento licitatório. 

Sendo assim, considerando os questionamentos que serão propostos neste voto e a 

importância das disposições editalícias que suscitam dúvidas, desde logo afasto o conhecimento do 

Edital. 

Assim, reitero a necessidade de se manter adiado o certame, até que esta Corte decida 

definitivamente pela regularidade do Edital em questão. Cabe aqui ressaltar que uma vez 
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encaminhado o instrumento convocatório para conhecimento desta Corte, ainda que 

voluntariamente, o Jurisdicionado deve aguardar pronunciamento conclusivo quanto à análise da 

legalidade e economicidade da licitação a ser realizada.  

Dito isso, passo ao exame das regras contempladas no ato convocatório em comento. 

O primeiro ponto que entendo necessário ser observado é referente à não utilização do 

sistema de registro de preços na licitação em voga.  

É cediço que o referido sistema não é obrigatório, entretanto, as vantagens para a gestão 

pública são relevantes e ensejam a apresentação dos motivos que embasaram o Município a afastar 

o sistema de registro de preços no presente caso, principalmente à luz da natureza do objeto 

licitado. 

Nessa linha, a doutrina
3
 aponta a adequação do sistema de registro de preços para a 

obtenção da melhor contratação para a Administração Pública.  

Noutro giro, no que toca ao critério de julgamento eleito no certame, ou seja, menor preço 

por lote, julgo importante a demonstração da vantajosidade da referida escolha em detrimento da 

adoção do menor preço por item. 

Com efeito, não se busca adentrar na discricionariedade do administrador, porém, verifica-

se que o critério de julgamento adotado no torneio em comento pode não gerar a escolha da 

proposta mais vantajosa para a Administração. 

Neste sentido, o Jurisdicionado deverá encaminhar justificativas que demonstrem a 

necessidade da adoção do critério de julgamento por lote, tendo em vista que a legitimidade de sua 

                                                           
3
 Contudo, sendo o SRP um instrumento que gera maior eficiência nas contratações públicas aptas a sua utilização, não 

parece admissível que o gestor público, o qual deve escolher sempre a melhor opção para o atendimento do interesse 
público (e não de seu interesse provado), abdique da melhor opção por desídia, incúria ou vontade íntima.  
A utilização do SRP é, muitas vezes, um imperativo do bom planejamento administrativo, motivo pelo qual deve ser 
fomentada. Esse raciocínio, que percebe a obrigatoriedade imposta ao administrador de sempre buscar a melhor opção nas 
contratações públicas, parece ter inspirado o Ministro Walton Alencar Rodrigues (TCU – Acórdão n.º3493/2010-1ª Câmara) 
a proferir interessante decisão na qual ele proclama (em caso concreto, que envolve uma entidade do “Sistema S”) a 
obrigatoriedade de utilização do SRP nas hipóteses em que este é cabível. 
(...) Fere o sentido teleológico da referida norma interna, além de contrariar o senso comum do administrador médio, 
dispensar a utilização de um sistema de aquisição de bens e serviços que se revela mais econômico e eficiente para o 
Sistema “S”, quando presentes os requisitos estabelecidos nos incisos I a II do art.33 da Resolução Sesc n.º 1.102/2006. 
Segundo o relator, a melhor interpretação que se pode emprestar ao sentido da palavra “poderá”, inscrita no caput do 
art.33 do referido regulamento, é a de `poder-dever`, de sorte a harmonizar a finalidade da norma com os parâmetros 
diretores da administração pública, a reclamar uma atuação cada vez mais eficiente dos entes de colaboração...(TCU – 
Informativo n.21). (Grifei).  TORRES, Ronny Charles Lopes de. Lei de Licitações Públicas comentadas, 8ª ed. Rio de Janeiro: 
JusPodivm, 2017 – Fls.167. 
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utilização somente restará demonstrada mediante a comprovação da justificativa técnica e 

econômica para a escolha adotada pelo Município. 

Corroborando com o exposto, destaco o enunciado da Súmula nº. 247
4
 editada pelo Tribunal 

de Contas da União que reafirma a obrigatoriedade da admissão da adjudicação por item e não por 

preço global, nos editais das licitações cujo objeto seja divisível. 

Em seguida, verifiquei que a repartição do objeto licitado em apenas 02 (dois) lotes merece 

ser justificada pela Municipalidade, à luz dos princípios da eficiência e da economicidade, bem como 

tendo em vista a norma descrita no art. 23, § 1º da Lei nº. 8.666/93
5
. 

No que tange à economicidade, observa-se que os preços unitários fixados no certame 

foram aceitos pela Coordenadoria de Exame de Editais, pois estariam dentro de um limite aceitável6. 

O Ministério Público Especial, por sua vez, entendeu que o presente processo ainda não está 

apto para prolação de um juízo de mérito conclusivo e sugeriu a Comunicação ao Jurisdicionado para 

que amplie os critérios de pesquisa de preços a fim de justificar neste caso concreto o atendimento 

ao aspecto da economicidade. 

Nesse sentido, importa mencionar o que foi consignado pelo Corpo Técnico acerca das boas 

práticas de orçamentação, conforme o apontamento abaixo transcrito
7
: 

Não encontramos nos autos comprovante de que os procedimentos adotados 
pela administração se ampararam em boas práticas de orçamentação (preços 
correntes no mercado; preços oficiais ou sistemas de custos; preços praticados no 

âmbito da Administração Pública; pesquisa em mídia especializada, sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, etc.) e não se demonstraram 
suficientes para o caso em análise. 

Assim, determinarei ao Jurisdicionado que apresente estimativa de preços composta a partir 

de pesquisa de mercado mais extensa e diversificada, objetivando a obtenção de condições mais 

vantajosas para a Administração. 

                                                           
4
 É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de 

obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo 
ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a 
itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (Grifei). 
5
 Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função 

dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: 
§ 1

o
  As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se 

comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos 
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.   
6
 Fls.35. 
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Dessa forma, a consolidação do exame da economicidade deverá ocorrer após o envio da 

resposta do Jurisdicionado, cabendo à unidade técnica aferir a compatibilidade dos valores orçados 

frente ao mercado. 

Em que pese o Corpo Técnico não ter levantado qualquer dúvida sobre o assunto, julgo 

imprescindível a apresentação de elementos que justifiquem o quantitativo servido diariamente e o 

envio da memória de cálculo detalhada que justifique cada uma das quantidades de refeições 

servidas diariamente, ainda que  tenham sido anexados ao expediente os projetos básicos, planilhas 

e memórias de cálculo, pois entendo que o tema não está devidamente elucidado. 

Em prosseguimento, concordo com o subitem I.4
8
  da conclusão exarada pela CEE, diante da 

constatação que a descrição da atividade econômica principal da sociedade empresária Konserv 

Sistema de Serviços Ltda. – EPP (CNPJ 03803992000183) não se relaciona diretamente ao objeto do 

certame segundo consulta ao site da Receita Federal. 

Com efeito, verifiquei que consta como atividade econômica principal desenvolvida pela 

referida sociedade a imunização e controle de pragas urbanas e, como atividades secundárias, as 

seguintes atividades: limpeza em prédios e em domicílios, atividades de limpeza não especificadas 

anteriormente, atividades paisagísticas, serviço de poda de árvores para lavouras, outras atividades 

de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, parques de  

diversão e parques temáticos, construção de edifícios, fornecimento de alimentos preparados 

preponderantemente para empresas, cantina, serviços de alimentação privativos. 

Nessa linha, caberá à Municipalidade demonstrar a compatibilidade entre a atividade 

econômica desempenhada pela sociedade empresária Konserv Sistema de Serviços Ltda. – EPP e o 

objeto licitado. 

Ademais, o Jurisdicionado deverá alterar a redação do subitem 9.2, item III, alínea “d”9, a fim 

de indicar que não será causa de inabilitação de licitante a anotação de distribuição de processo de 

                                                                                                                                                                                     
7
 Fls.11. 

8
 I.4 Certificar-se de que as sociedades consultadas estão devidamente registradas e são do ramo dos objetos a serem 

licitados; 
9
 III – Qualificação Econômico-Financeira:  

d) Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa. 
Para as empresas sediadas no Município do Rio de Janeiro, a prova será feita mediante apresentação de certidões expedidas 
pelos 1º, 2º, 3º e 4º ofícios do Registro de Distribuição. As empresas sediadas em outras Comarcas do Estado do Rio de 
Janeiro ou em outros Estados deverão apresentar Certidão Negativa de Falências de todos os ofícios do Registro de 
Distribuição de sua jurisdição e declaração passada pelo fórum local ou Juízo distribuidor, indicando quantos cartórios ou 
ofícios de registros competem àquelas distribuições; 
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recuperação judicial ou pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso haja 

comprovação de que o plano já tenha sido aprovado/homologado pelo juízo competente quando da 

entrega da documentação de habilitação. 

Nesse sentido, reitero o meu posicionamento sobre o tema, no sentido de possibilitar a 

participação de sociedades empresárias em recuperação judicial, em observância ao princípio da 

preservação da empresa (art. 47, Lei nº. 11.101/2005).  

Dessa forma, o subitem 3.3 também enseja retificação, pois veda a participação de empresas 

que se encontrem em regime de recuperação judicial ou extrajudicial. 

Outra correção que se mostra necessária no procedimento licitatório refere-se à adequação 

do item 16 do Edital e da Cláusula Décima Sexta da minuta contratual concernentes à 

subcontratação. 

O Estatuto das Licitações confere a possibilidade do contratado subcontratar partes da obra, 

serviço ou fornecimento, segundo o disposto no art. 72 do citado Diploma legal10. Desse modo, o ato 

convocatório deverá estabelecer o limite para a subcontratação, uma vez que o subitem 16.1 não 

prevê a mencionada restrição. 

Em seguida, merece ser enfrentada a exigência de visita técnica prevista no subitem 17.1
11

. 

Conforme salientei no processo TCE-RJ nº. 217.257-9/17, em que pese a exigência da visita 

técnica consistir numa possibilidade oferecida à Administração, o mencionado requisito somente 

encontra guarida como condição para a habilitação dos interessados em hipóteses excepcionais, 

demonstrada a sua imprescindibilidade, bem como presentes as condições enumeradas abaixo: 1) a 

sua execução não se dê em datas pré-definidas; 2) não sejam determinados os profissionais da 

empresa que deverão comparecer na visita.  

Ainda, chama atenção o que consta no subitem 17.1.1, quando é exigida a ciência do 

responsável pela Secretaria Municipal de Educação acerca da declaração das licitantes que optarem 

por não realizar a visita técnica, tendo em vista que não vislumbro embasamento normativo para a 

referida providência. 

                                                           
10

 Art.72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 
subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. 
11

 Devido à especial atenção que deve ser dada aos locais para execução, conforme consta no Projeto Básico, deverá a 
empresa licitante, promover a visita técnica aos mesmos, sendo-lhe fornecido o respectivo atestado de visita, que deverá 
ser anexado aos seus documentos de habilitação, sob pena de inabilitação. 
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Outra disposição que merece atenção é a prevista no subitem 17.4, relativa à determinação 

de que a visita técnica deverá ser realizada em veículos do Município, de modo que julgo 

imprescindível que o Jurisdicionado justifique a manutenção do referido subitem. 

Ademais, seguindo a orientação consolidada no processo TCE-RJ nº. 217.257-9/17, entendo 

pertinente a modificação da redação do subitem 17.5
12

, a fim de que o Município estabeleça prazo 

vasto e adequado, de modo que os licitantes não sejam reunidos em data e horário previamente 

definidos, uma vez que o encontro dos licitantes antes do momento de entrega das propostas 

poderá depreciar o caráter competitivo do certame. 

Nessa esteira, caberá ao Jurisdicionado excluir a exigência da visita técnica no torneio em 

comento ou, ainda, caso entenda pela manutenção da visita técnica, demonstre a sua 

imprescindibilidade e estabeleça prazo vasto e adequado, evitando reunir os licitantes em data e 

horários previamente definidos. 

Quanto aos requisitos contemplados para a habilitação técnica dos licitantes, de início, não 

vislumbro óbice à exigência do registro ou inscrição no Conselho Regional de Nutrição pertinente ao 

Ente da Federação onde é a sede do licitante, considerando a natureza do objeto licitado. 

Por outro lado, não obstante a qualificação técnica sirva para a verificação da capacidade 

técnica, penso que os requisitos dos caminhões descritos no subitem 9.2, IV, VIII do Edital, ensejam o 

envio de justificativas para as especificações contidas no ato convocatório. 

No que tange à exigência da garantia contratual consagrada no item 25 do instrumento 

convocatório, como forma de evitar os riscos decorrentes do inadimplemento do particular quanto 

às obrigações abrigadas pela solidariedade, na forma do artigo 71 da Lei nº. 8.666/93, é prudente 

determinar ao jurisdicionado a adoção de medida referendada pelo TCU em voto condutor do 

Acordão nº. 1.214/2013, no sentido de fazer constar do Edital e da minuta do futuro Contrato, 

disposição indicando que a cláusula de garantia a ser apresentada, qualquer que seja a modalidade 

escolhida pelo licitante, deverá prever a cobertura para os seguintes eventos, dentre outros: 1 – 

prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato; 2 – multas punitivas aplicadas pela fiscalização 

à contratada; 3 – prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; e 4 – obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada. 

                                                           
12

 17.5. As visitas técnicas serão realizadas em conjunto (mais de uma empresa licitante) ou isoladamente (somente uma 
empresa licitante), conforme a demanda das visitas técnicas solicitadas. 
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Ao apreciar o subitem 22.1 do ato convocatório constatei que o certame será custeado com 

recursos próprios do Município, bem como aqueles oriundos da contribuição de salário-

educação/PNAE FNDE
13

. 

Desse modo, indagarei ao Jurisdicionado a proporção dos recursos federais e municipais 

destinados ao procedimento licitatório sob exame. 

No que toca à execução contratual, considerando que a licitação também envolve a 

prestação de serviços, julgo imprescindível a fixação de critérios objetivos de acompanhamento, 

avaliação e gestão contratual, como forma de possibilitar uma fiscalização tempestiva em relação à 

execução das tarefas contratadas, nos termos do que estabelece o art. 67 da Lei nº. 8.666/93. 

Outrossim, indagarei ao Jurisdicionado a respeito do instrumento jurídico atual que está 

respaldando a execução contratual do objeto licitado, como por exemplo, edital de licitação, 

contrato em vigor, termo aditivo ou ato de dispensa de licitação. 

Por fim, será incluída determinação para que o responsável encaminhe as justificativas para 

a previsão de prorrogação do prazo contratual. 

Registro, derradeiramente, que o Jurisdicionado poderá acessar a manifestação do Corpo 

Instrutivo e o parecer do Ministério Público Especial através do sítio eletrônico deste Tribunal, em 

espaço próprio às consultas processuais
14

. 

Isto posto, posiciono-me em DESACORDO com o Corpo Instrutivo e PARCIALMENTE DE 

ACORDO com o douto Ministério Público Especial.  

VOTO: 

1 – Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Nova Iguaçu, 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, no prazo de 30 (trinta) dias: 

1.1 – Mantenha adiada sine die a realização da licitação objeto do Edital de Pregão Presencial 

nº 31/2017, até a decisão definitiva deste Tribunal quanto ao instrumento convocatório em exame, 

encaminhando os comprovantes das publicações, segundo disposto no art. 4º da Lei nº. 10.520/02 

c/c art. 21, § 4º da Lei nº. 8.666/93; 
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1.2 – Justifique a não utilização do sistema de registro de preços para o certame; 

1.3 – Adote o critério de julgamento de menor preço por item, conforme preceitua o art. 23, 

§ 1º da Lei nº. 8.666/93, ou demonstre de forma cabal a vantagem do critério de menor preço por 

lote, apresentando a justificativa técnica e economicamente viável para a opção adotada pela 

Administração Pública Municipal; 

1.4 – Justifique a divisão do objeto em apenas 02 (dois) lotes; 

1.5 – Amplie a pesquisa de preços, de forma a melhor se aproximar da realidade do 

mercado, fundamentando, assim, os preços unitários e totais estimados, em observância aos artigos 

3º; 15, inc. V; e 40, inc. X, todos da Lei nº. 8.666/93; 

1.6 – Apresente elementos que justifiquem o quantitativo servido diariamente, devendo ser 

encaminhada a memória de cálculo que justifique cada uma das quantidades de refeições para cada 

tipo; 

1.7 – Comprove a efetiva compatibilidade entre a atividade econômica desempenhada pela 

sociedade empresária Konserv Sistema de Serviços Ltda. – EPP e o objeto licitado; 

1.8 – Promova a alteração da redação pertinente ao subitem 3.3 e ao subitem 9.2, III, alínea 

“a” do Edital, de forma a possibilitar a participação de sociedades empresárias em recuperação 

judicial, em observância ao princípio da preservação da empresa (art. 47, Lei nº. 11.101/05), de 

modo que indique que não será causa de inabilitação de licitante a anotação de distribuição de 

processo de recuperação judicial ou pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso haja 

comprovação de que o plano já tenha sido aprovado/homologado pelo juízo competente quando da 

entrega da documentação de habilitação; 

1.9 – Retifique a redação do item 16 do Edital e da Cláusula Décima Sexta da minuta 

contratual, definindo limite para a eventual subcontratação do objeto licitado, nos termos do art. 72 

da Lei nº. 8.666/93; 

1.10 – Exclua a exigência da visita técnica no torneio em comento ou, ainda, caso entenda 

pela manutenção da visita técnica, demonstre a sua imprescindibilidade e adote as providências 

abaixo descritas:  
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1.10.1 – Estabeleça no subitem 17.5 prazo vasto e adequado, de modo que os licitantes não 

sejam reunidos em data e horário previamente definidos, uma vez que o encontro dos licitantes 

antes do momento de entrega das propostas poderá depreciar o caráter competitivo do certame; 

1.10.2 – Retire a necessidade de ciência ao Responsável pela Secretaria Municipal de 

Educação contemplada no subitem 17.1.1; 

1.10.3 – Retifique a redação dada ao subitem 17.2, uma vez que o ato convocatório não 

pode determinar os profissionais da empresa que deverão comparecer à visita técnica; 

1.10.4 – Exclua o subitem 9.2.1, tendo em vista a ilegitimidade da exigência da visita técnica 

ser realizada por profissional inscrito no Conselho Profissional competente; 

1.10.5 – Justifique a pertinência das exigências contidas no subitem 17.4, à luz do Estatuto 

das Licitações; 

1.11 – Altere as condições contempladas no subitem 9.2, IV, VIII do Edital ou justifique a 

pertinência técnica para o detalhamento contido nas disposições editalícias; 

1.12 – Inclua no Edital e na minuta do futuro Contrato, disposição indicando que a cláusula 

de garantia a ser apresentada, qualquer que seja a modalidade escolhida pelo licitante, deverá 

prever a cobertura para os seguintes eventos, dentre outros: 1 – prejuízos advindos do não 

cumprimento do contrato; 2 – multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 3–prejuízos 

diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; e 4 – 

obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada; 

1.13 – Informe a proporção dos recursos federais e municipais destinados ao procedimento 

licitatório sob exame; 

1.14 – Estabeleça no Contrato, critérios objetivos de acompanhamento, avaliação e gestão 

pactuada, como forma de possibilitar uma fiscalização tempestiva em relação à execução das tarefas 

contratadas, nos termos do que estabelece o art. 67 da Lei nº. 8.666/93; 

1.15 – Justifique a previsão de prorrogação do prazo contratual; 

1.16 – Informe qual o instrumento jurídico está respaldando a atual execução do objeto 

licitado; 
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1.17 – Encaminhe cópia da Errata, contendo todas as alterações efetuadas no ato 

convocatório, na forma do art. 4º da Lei nº 10.520/02 c/c §4º do art. 21 da Lei nº. 8.666/93,  e em 

observância à regra da simetria na divulgação, encaminhando as cópias da publicação a este 

Tribunal;  

1.18 – Insira e mantenha atualizadas as informações atinentes ao Edital de Pregão Presencial 

nº. 31/2017 no sitio eletrônico oficial da Prefeitura, promovendo também a efetiva disponibilização 

de cópia integral do Edital e de seus anexos para acesso online e download, em conformidade com o 

artigo 8º, § 1º, inc. IV; § 2º e § 3º, inc. VI, da Lei nº. 12.527/11; 

1.19 – 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 nº. 8.666/93. 

2 – Pelas RECOMENDAÇÕES ao Jurisdicionado para que: 

2.1 – Observe o princípio da segregação de funções atribuindo a autoridades diferentes as 

atividades de elaboração do Edital e julgamento do procedimento licitatório; 

2.2 – Em casos futuros a Administração avalie a possibilidade de utilização do pregão 

eletrônico em detrimento do presencial tendo em vista a ampliação da competitividade em busca de 

preços mais vantajosos para o contratante; 

3 – Pelo RETORNO DOS AUTOS À RELATORA ORIGINAL, Exma. Conselheira Andrea Siqueira 

Martins. 

GA-1, 

MARCELO VERDINI MAIA 
Conselheiro Substituto 


