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Ana Carolina Nascimento Souza (SESP)

De: Fabiano Diniz <fabiano@gruponutricao.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 9 de março de 2018 09:13
Para: SESP - LICITAÇÃO
Cc: 'Licitação'
Assunto: Impugnação Edital 03/2018
Anexos: VISA.PDF; 49º Alteração Contratual.pdf; Cia Montes Claros Impugnação Março 

2018.pdf

Boa tarde: 

 

Nutrição Refeições Industriais Ltda, vem respeitosamente apresentar impugnação ao Edital 03/2018. 

 

Favor acusar o recebimento. 

 

Att 
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ILMO. SR. PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Pregão eletrônico no 003/2018 

 

 

 

 

 

 

NUTRIÇÃO REFEIÇÕES INDUSTRIAIS, CNPJ Nº 22.498.034/0001-90, com sede à Rua 

Professora Maria Coutinho, nº 232, Alto dos Pinheiros, Belo Horizonte, Minas 

Gerais, vem, mui respeitosamente, tempestivamente, apresentar IMPUGNAÇÃO 

DO EDITAL  PREGÃO ELETRÔNICO NO 003/2018, que tem como objeto a 

contratação de empresa especializada na “Preparação, produção e 

fornecimento contínuos de refeições e lanches dentro das instalações das 

Unidades Socioeducativas (US) do Estado de Minas Gerais, na forma 

administrada, constantes dos lotes abaixo discriminados, assegurando uma 

alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas” 

todas vinculadas a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de 

Minas Gerais, com fundamento nos termos, da Lei nº 10.520/2002 c/c Lei n° 

8.666/93, pelos fatos e motivos que passa a expor: 

 

I. I. BREVE RESUMO DO CERTAME 

 

O Ilmo. Pregoeiro deflagrou o Pregão eletrônico no 

003/2018, com data da sessão de abertura às 10 h, do dia 13.03.2018, sendo, 

portanto, a presente Impugnação tempestiva, na forma do § 2o ,  art. da 41, Lei 

n° 8.666/93. 
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II. II. DAS IRREGULARIDADES DO EDITAL 

 

 

 

 

2.1 DA EXIGÊNCIA MATERIAMENTE IMPOSSÍVEL. EMBARAÇO BUROCRÁTICO 

IMPEDE IMPETRANTE DE OBTER ALVARÁ SANITÁRIO. PRINCÍPIO DA ILEGALIDADE, 

MORALIDADE. COZINHA FUNCIONANDO NA “CLANDESTINIDADE” POR CULPA DA 

ADMINISTRAÇÃO. 

 

Inicialmente, convém esclarecer que a Empresa 

Impugnante é a atual prestadora de serviço do contrato de fornecimento de 

refeições preparadas para o Centro Socioeducativo de Montes Claros (Lote 6 

do Certame), de onde desenvolve suas atividades com reconhecida expertise.  

 

Como sabemos, a atividade objeto do certame, por 

critérios adotados pela Administração Pública Estadual opta por um modelo de 

serviço onde a produção das refeições são realizadas dentro das respectivas 

unidades prisionais. 

 

Esta opção, aliás, é aplicada na quase totalidade 

unidades congêneres do país, exatamente por ser aquela que melhor assegura 

não apenas a qualidade da refeição (e menor risco alimentar1), mas, também, 

melhor se adequa aos critérios de preservação da segurança das unidades. 

 

Assim, em linhas gerais, compete ao Estado de Minas 

Gerais disponibilização de toda a infraestrutura necessária ao desenvolvimento 

da atividade objeto do certame (espaço físico devidamente adequado, e 

                                                 
1 A outra opção seria a refeição transportada, isto é, o alimento é produzido em um determinado local 

(fora da Unidade) e mais tarde entregue para consumo. Tal condição, por condições de logística, impõe 

um maior tempo entre o preparo e a entrega ao consumidor final. Além de acontecer através de 

recipientes que devem ser preservados sob determinadas condições de temperaturas que, podem 

prejudicar os folhosos/saladas, proteínas e outros. Daí haver muito mais restrição quanto a qualidade do 

produto e mesmo quanto as possibilidades de cardápio. 
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alguns equipamentos2 e etc), e a Empresa Contratada a alocação de mão de 

obra especializada, insumos e matéria prima para preparo e posterior entrega 

das refeições.  

Pois bem, ocorre que o mesmo Edital ainda estabelece 

COMO CONDIÇÃO OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA, a apresentação de ALVARÁ 

SANITÁRIO, consoante alínea d, do item 1.3, do Edital, aqui transcrito in verbis: 

 

18.1.34. Adequar as Unidades de Alimentação e 

Nutrição – UAN’s à legislação vigente de forma a OBTER 

O ALVARÁ SANITÁRIO, documento exigido para os 

estabelecimentos sujeitos ao licenciamento sanitário. 

 

Em verdade, a obtenção do Alvará Sanitário SUCEDE a 

obtenção de Alvará de Localização (ambos emitidos pela Prefeitura 

Municipal), que por sua vez exige como pré-requisito a existência de uma Filial 

naquele município (CNPJ onde presta o serviço). 

 

Ocorre, entretanto, que desde a assunção dos serviços 

junto ao Centro Socioeducativo de Montes Claros, o Impugnante não 

consegue abrir a referida filial perante a JUCEMG, pois o endereço em razão 

do endereço da unidade de produção (cozinha), qual seja, Rua Agente 

Denniel Silva Marinho, nº 199, Cidade Industrial, Montes Claros – MG, CEP: 

39.404-892, não constar, de forma adequada, dos registros da Prefeitura e dos 

Correios. 

 

Consoante faz prova a documentação em anexo, em 

resposta a consulta formulada a JUCEMG, a mesma indeferiu o pedido 

                                                 
2 Alguns equipamentos são de alto custo e são bens duráveis. Tal quantitativo varia por unidade conforme 

descrito no Termo de Referência do Objeto da Licitação.  
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realizado pela “Nutrição” sob o seguinte fundamento: “Gentileza atualizar 

cadastro do imóvel junto ao Cadastro técnico”.    

 

Na prática, as providências destinadas a possibilidade de 

obtenção de filial naquela Unidade (como exige a Lei), depende da resolução 

das seguintes questões que tenta a Impugnante resolver: 

 

- Informar o CEP da rua de acordo com o site dos 

Correios - a rua não está cadastrada no sistema dos 

Correios com o nome correto, constando apenas Rua 

Agente Daniel, sendo correto Rua Agente Denniel Silva 

Marinho; A Impugnante solicitou aos Correios o ajuste no 

sistema – protocolado com nº 75543754; 

 

- Informar índice cadastral do IPTU - na Prefeitura, no setor 

de cadastro do imóvel, junto ao Cadastro Técnico, não 

existe nenhum imóvel cadastrado com o nº 199, apenas 

até o nº 180; A Impugnante formulou consulta junto ao 

gerente do setor Minas Fácil de Montes Claros, Sr. Frederick 

- não existe imóvel cadastrado com essa numeração, 

sendo necessário solicitar índice para o imóvel; Para ajuste 

do mesmo, será preciso contato com o dono do imóvel 

(Estado), sendo que não é repassado o IPTU para a 

Diretoria do Centro Socioeducativo Nossa Senhora 

Aparecida, e sim diretamente para o setor responsável 

junto a Cidade Administrativa; Necessário para cadastro 

do imóvel: o nome do proprietário, ou habite-se ou 

escritura; Solicitamos junto ao cartório de imóveis da 

cidade, a certidão de imóveis, e o mesmo solicita a 

escritura de compra e venda do imóvel. 

 

Ora Excelência, os documentos em anexo revelam que 

a atual prestadora de serviços encontra-se sem condições para expedição de 
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Alvará Sanitário, por que simplesmente condições burocráticas ALHEIAS A SUA 

COMPETÊNCIA não consegue ser resolvida junto a Prefeitura Municipal de 

Montes Claros. 

 

Aliás, data máxima vênia, a maior interessada e 

responsável em regularizar o cadastro do imóvel Centro Socioeducativo de 

Montes Claros deveria ser Secretaria de Estado de Segurança Pública do 

Estado de Minas Gerais (e não a Impugnante) já que é responsável por aquele 

patrimônio. 

Em verdade, NENHUM FORNECEDOR/LICITANTE PODERÁ 

CUMPRIR A DITA EXIGÊNCIA ENQUANTO A SECRETARIA NÃO RESOLVER A 

PENDÊNCIA BUROCRÁTICA CUJA RESPONSABILIDADE ENCONTRA-SE NO PLEXO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES. 

 

Diga-se de logo que, tal condição é de conhecimento 

do órgão responsável pelo Contrato, o qual, jamais adotou providências no seu 

âmbito de competência de modo a regularizar a situação junto aquele 

município (inclusive por que é o Estado de Minas dono e responsável pelo 

equipamento). 

A verdade é que a omissão ilegal da Secretaria de 

Estado de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais TEM LEVADO A 

EMPRESA CONTRATADA ORA IMPETRANTE A ATUAR NA CLANDESTINIDADE, 

atentando contra o princípio da moralidade administrativa e da legalidade, o 

que pode ensejar, em tese, até responsabilidade dos gestores. Vejamos a Lei 

Estadual nº 9.433/05: 

Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos DA LEGALIDADE, da impessoalidade, 

da MORALIDADE, da igualdade, da publicidade, da  

eficiência, da PROBIDADE ADMINISTRATIVA, da 
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vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

 

Nem a Impugnante nem qualquer licitante não deu 

causa a não obtenção do Alvará Sanitário por parte da Centro Socioeducativo 

de Montes Claros e por essa razão, não pode ser compelidas ao cumprimento 

de algo impossível. 

 

De tudo posto, considerando os elementos de fato e de 

direito trazidos, requer a imediata suspensão do Pregão em epígrafe, até que 

haja o saneamento das questões materiais apontadas, sob pena de 

responsabilização do Estado por perdas e danos a serem suportados pela 

Impetrante. 

 

 

A Empresa Impugnante não deu causa a não obtenção 

do Alvará Sanitário e por essa razão, não pode ser apenada com a não 

participação no certame, sob pena de quebra do princípio da confiança 

legítima assim assinalado em Decisão do Supremo Tribunal Federal: 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. 1. Observância ao princípio 

da segurança jurídica. Estabilidade das situações 

criadas administrativamente. Princípio da confiança 

como elemento do princípio da segurança jurídica. 

2.Concurso público. Princípio da consumação dos atos 

administrativos. A existência de controvérsia, à época 

das contratações, quanto à exigência de concurso 

público no âmbito das empresas públicas e sociedades 

de economia mista, questão dirimida somente após a 

concretização dos contratos, não tem o condão de 

afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em 

conformidade com a legislação então vigente. 3. 

Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. 

Agravos regimentais não providos. (Supremo Tribunal 
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Federal. Primeira Turma. AgR no Recurso Extraordinário 

348.364-1 /Rio de Janeiro-RJ, Relator: Min. Eros Roberto 

Grau. Julgamento: 14-12-2004. D.J. 11-3-2005) 

 

Data máxima vênia, a situação levada a termo exige da 

Administração responsabilidade não apenas para obrigações de natureza 

sanitária, afetas ao seu plexo de obrigações contratuais, mas, também que 

haja com responsabilidade e parcimônia de modo a não gerar dano 

(indenizável) em desfavor da Impugnante. 

 

Sempre com as vênias, a deflagração do presente 

expediente, sem que o atendimento das premissas elementares que sustentam 

a futura contratação esteja devidamente preenchido, poderá trazer inúmeros 

embaraços para a futura contratação, e quem sabe ATÉ MESMO A INTERDIÇÃO 

DAQUELA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS (cozinha). 

 

2.2 DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA. INCLUSIVE COMO 

MEIO DE PRESERVAR A ADMINISTRAÇÃO DE EVENTUAIS ERROS. PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE. 

 

O Edital impugnado deixou de consignar como 

exigência a realização de VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA ao local da prestação 

do serviço, dando margem a apresentação de proposta sem o integral 

conhecimento das peculiaridades própria do serviço licitado. 

 

Ocorre, porém, que a norma de Licitação tem como 

caráter principiológico a transparência da informação de modo a subsidiar, 

não apenas propostas mais vantajosas, mas, sobretudo, propostas mais 

consistentes. 
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Por essa razão, o Legislador inseriu no texto legal a 

importância do acesso absoluto e claro as informações. Senão vejamos a Lei n° 

9433/05: 

“Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções 

em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste 

artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 

1991;” 

 

 

 Ora Nobre Julgador, evidente que, em razão das 

características da atividade objeto do certame, o Edital deveria exigir a 

realização da chamada Visita Técnica, evitando assim, inconsistência na 

elaboração da proposta de preço, ou mesmo futuras imprecisões na execução 

do contrato. 

Apenas a título ilustrativo, tem-se a questão relacionada 

a dimensão da restaurante, notadamente extenso para o número de refeições 

servidas, logística local, rede de fornecedores, entrega de produtos. Enfim, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
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apenas uma visita técnica é capaz de solucionar e esclarecer questões como 

estas. 

O Princípio da Razoabilidade, na esteira do 

ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de direito 

administrativo, 11ª ed., 1999, p 66), enuncia-se: 

 

“(...) que a Administração, ao atuar no exercício de 

discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do 

pondo de vista racional, em sintonia com o senso 

normal de pessoas equilibradas e respeitosas das 

finalidades que presidiram a outorga da competência 

exercida.” 

 

Por tudo quanto posto, requer a retificação do Edital 

que seja inserida exigência relativa a realização de Visita Técnica por parte dos 

Licitantes. 

 

2.3 INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA NO CRN – INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO 

CERTIFICADO DE REGISTRO E QUITAÇÃO (CRQ) ILEGALIDADE. 

 

Além da inexistência de comprovação de registro da 

Pessoa Jurídica, o Edital ainda é omisso no que se refere a forma de 

apresentação dos atestados de capacidade técnica. 

 

É que norma exige que todos os atestados, para serem 

revestidos de legalidade, devem ser devidamente averbados/registrados junto 

ao órgão Federal que tem competência para regulamentar a atividade, o 

Conselho Federal de Nutrição da seção DE ONDE FORA PRESTADO O SERVIÇO 

ATESTADO, MAS, TAMBÉM, AONDE OCORRERÁ A LICITAÇÃO. 

 

Como dissemos, as atividades de fornecimento de 

alimentação é devidamente regulamentada por Autarquia Federal (Conselho 
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Federal de Nutrição3), que no exercício das competências previstas na Lei n° 

583, de 20 de outubro de 1978, que dita normas relacionadas ao setor.  

 

Assim, operando dentro de sua competência delegada 

(Federal), o Conselho Federal de Nutrição expediu a Resolução n° 380/2005, e 

com fundamento no inciso VIII, do artigo 3º, e Incisos III, IV, VII e VIII do Artigo 4º 

da Lei nº 8.234/91, estabelecendo uma série de exigências atinentes à natureza 

da atividade, com o nítido objetivo de garantir a qualidade da execução do 

serviço altamente delicado (vide Resolução em anexo). 

 

Nesse sentido, o Conselho Federal de Nutrição, expediu 

a Portaria CFN 002, de 29 de abril de 1997, traz de maneira patente a 

obrigação das Licitantes, vejamos: 

 

Artigo 1.º - Modificar a redação do Artigo 3.º da Portaria 

CFN n.º 009/94, alterado pela Portaria CFN n.º 012/96, 

que passará a vigorar com seguinte redação: 

 

“AS EMPRESAS INTERESSADAS PODERÃO PARTICIPAR DE 

PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS EM QUALQUER 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO (U.F.), desde que apresente 

Certificado de Registro e Quitação (CRQ) dentro do 

prazo de validade e Atestados de Comprovação de 

Aptidão registrados no mesmo Conselho Regional que 

emitira a CRQ." 

 

Pois bem, ocorre que o Edital impugnado não cumpriu 

em sua exigência técnica aquilo que prevê com a norma licitatória (art. 30, da 

Lei n° 8.666/93) que por sua vez, exige compatibilidade do edital com as 

                                                 
3 O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) foi criado pela Lei nº. 6.583, de 20 de outubro 

de 1978, e regulamentado pelo Decreto nº. 84.444, de 30 de janeiro de 1980. É uma 

autarquia federal sem fins lucrativos, de interesse público, com poder delegado pela União 

para normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício e as atividades da profissão de 

nutricionista em todo o território nacional, em defesa da sociedade. É um órgão central do 

Sistema CFN/CRN.  
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normas específicas, ou seja, ATENDA AS EXIGÊNCIAS PRÓPRIAS DAS NORMAS 

REGULADORAS DA ATIVIDADE. Assim, o Edital é ilegal. 

 

Assim, a total ausência de registro do atestado de 

capacidade técnica no Conselho de Nutrição, constitui ilegalidade FORMAL, 

porém, conforme se verifica ainda outra peculiaridade. É que nos casos das 

empresas com sede em outro Estado da Federação que não Minas Gerais, a 

exigência normativa é que o registro dos atestados se operem na Unidade 

sede e na Unidade do Local da Licitação, no caso desta Licitante, nossos 

atestados deverão estar registrados nos Conselhos Regionais de Minas Gerais e 

Brasília conforme exigência contida no art. 5º, da resolução CFN nº 229/1999, 

aqui transcrito: 

ART. 5º - A Pessoa Jurídica que tenha atividade em 

JURISDIÇÃO DE OUTRO REGIONAL, que não o da matriz, 

por intermédio de filial, ou por qualquer outro meio de 

representação, deve registrar-se no CRN com jurisdição 

nas regiões onde tais agências e similares estiverem 

instaladas. 

 

Como sabemos, a habilitação é a fase do 

procedimento licitatório que tem por finalidade aferir as condições pessoais 

dos interessados em contratar com a Administração, verificando se esses 

reúnem condições jurídicas, fiscais, técnicas e econômico-financeiras de 

executar o objeto pretendido e se cumprem o disposto no inciso XXXIII, do art. 

7o, da Constituição Federal. 

 

O EDITAL PUBLICADO NÃO EXIGE QUE O ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA SEJA REGISTRADO JUNTO AO CONSELHO DE NUTRIÇÃO 

restando patente a ilegalidade. 
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Seria o mesmo que um edital de obra de engenharia 

ignorasse orientações emanadas do CREA, pondo em risco a segurança da 

futura obra, ignorando providências que a Autarquia Federal exige. 

 

Pois bem, ao suprimir exigência normativa emanada do 

Conselho Federal de Nutrição, a Administração encontra-se fragilizada, 

negando o Poder “normatizador” do órgão federal, mas sobretudo, trazendo 

ilegalidade ao certame, e fragilizando a futura contratação. 

 

Nesse aspecto Adilson Dallari4 de modo contundente 

também afirma que a Constituição não autoriza nem “estimula o 

aventureirismo”, a concorrência selvagem, em detrimento da qualidade do 

objeto contratado e da segurança do contrato, sendo inquestionável a 

constitucionalidade do art. 30 da Lei nº 8.666/93, que estabelece o que pode 

ser exigido como elemento comprobatório da qualificação técnica de cada 

proponente. 

 

2.4 DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

Registre-se ainda que também inexiste no Edital a 

apresentação de RESPONSÁVEL TÉCNICO, contrariando dispositivo da Lei 

indispensável a aferição da qualificação técnica da Licitante. Senão vejamos 

a Lei de Licitações, em seu inciso I, do art. 30: 

“I - capacitação técnico-profissional: comprovação 

do licitante de possuir em seu quadro permanente, 

na data prevista para entrega da proposta, 

PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR OU OUTRO 

DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELA ENTIDADE 

COMPETENTE, DETENTOR DE ATESTADO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE OBRA 

OU SERVIÇO DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES, 
                                                 
4 DALLARI, Adílson de Abreu. Licitação – comprovação de capacidade técnico-operacional. 

Revista trimestral de direito público. São Paulo: Malheiros, n. 09/1995, p. 149. 
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limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 

prazos máximos;” 

 

2.5 INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PESSOAL TÉCNICO 

ESPECIALIZADO – ILEGALIDADE. § 6ª, DO ART. 30, DA LEI Nº 8.666/93. 

 

Outra ilegalidade presente nas obrigações da fase da 

Técnica é a ausência no Edital, da exigência constante do § 6ª, do art. 30, da 

Lei nº 8.666/93, que obriga o Licitante a apresentar os profissionais e 

equipamentos disponíveis e adequados a execução do serviço objeto da 

Licitação.  

Como sabemos, a relação de profissionais, maquinas e 

estrutura disponível é uma objetiva forma de apurar a real condição técnica 

da empresa licitante, e encontra-se elencada no rol de obrigações prevista na 

Lei Licitatória e ignorado pelo presente Edital. Vejamos novamente a Lei nº 

8.666/93: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação 

técnica limitar-se-á a: 

... 

II -Comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 

indicação das instalações e do aparelhamento E DO 

PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A 

REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO, bem como da 

qualificação de cada um dos membros da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

 

A omissão observada fragiliza o certame, possibilitando 

a participação de empresas sem que detenha o pessoal indispensável a ideal 
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execução do serviço, na exata forma previstas em Lei, e conseqüentemente, 

colocando em risco a saúde dos munícipes, usuários do serviço ora licitado. 

 

2.6 AUSÊNCIA DO ORÇAMENTO ESTIMADO NO EDITAL – ILEGALIDADE. 

 

Não se observa no Edital a existência de um orçamento 

detalhado, como preconiza a legislação.  É cediço o quanto determinado no 

inciso II, do § 2º, do art. 40, da Lei nº 8.666/93, da qual o EDITAL PREGÃO 

ELETRÔNICO No 003/2018, está vinculada, não apresenta o orçamento 

estimado da contratação pretendida, lançando ilegalidade sob o certame. 

Senão vejamos a exigência legal da Lei 8.666/93, in verbis: 

 

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de 

ordem em série anual, o nome da repartição 

interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 

execução e o tipo da licitação, a menção de que será 

regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento 

da documentação e proposta, bem como para início 

da abertura dos envelopes, e indicará, 

obrigatoriamente, o seguinte: 

§ 2o  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte 

integrante: 

I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas 

partes, desenhos, especificações e outros 

complementos; 

II - ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE 

QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS; (grifo nosso) 

Pois bem, não há o cumprimento do quanto exigido no 

texto legal, trazendo dúvidas quanto a valor estimado da contratação. 

Resultando em descumprimento ao princípio da transparência que deve 

nortear as atividades da Administração Pública. 
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Veja que o texto legal exige a apresentação do 

orçamento de maneira absolutamente clara, permitindo aos licitantes maior 

transparência na formulação da proposta. De outro lado, verifica-se que trata-

se de regra também protetora do erário público, afinal, a previsão de impacto 

orçamentário é condição de validade do ato administrativo sob pena de 

responsabilização do gestor na forma prevista na Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000. Senão vejamos: 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de 

ação governamental que acarrete aumento da 

despesa será acompanhado de: 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subseqüentes; 

II - declaração do ordenador da despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e financeira 

com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o 

plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

 

O eterno Mestre Hely Lopes Meirelles5 ensina que: 

“A legalidade, com princípio de administração (CF, art. 

37, caput), significa que o administrador público está em 

toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos 

da lei e às exigências do bem comum, e deles não se 

pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 

inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e 

criminal, conforme o caso” 

 

Em verdade, por refletir atendimento ao princípio da 

Transparência, o Edital não pode continuar da maneira como se apresenta. A 

ausência total de estimativa da licitação não atendem a legislação, não há 

                                                 
5 Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 25ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 

2000, p. 82. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
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qualquer valor estimado quanto mais uma planilha detalhada, como 

determinado na norma., 

 

Na oportuna lição do renomado administrativista e 

professor Celso Antonio Bandeira de Mello6 ensina: 

"ao contrário dos particulares, que dispõem de ampla 

liberdade quando pretendem adquirir, alienar, locar bens, 

contratar a execução de obras ou serviços, o Poder 

Público, para fazê-lo, necessita adotar um procedimento 

preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido 

na conformidade da lei. Tal procedimento denomina-se 

licitação".  

Está patente que a ausência do orçamento não resiste 

a análise pelo Poder Judiciário, revelando-se verdadeira aventura, conduzindo 

a uma situação de total inviabilidade da Licitação e conseqüente 

responsabilização do gestor responsável. 

 

III. PEDIDO 

 

Ex positis, confia que V. Exa., após apreciada as 

questões ora trazidas na presente processo, declare, com a urgência que o 

caso requer, SUSPENDA TODO O PREGÃO ELETRÔNICO NO 003/2018, ou 

ALTERNATIVAMENTE, O LOTE 06, acolhendo as impugnações bem assim 

promovendo os ajustes necessário ao ideal prosseguimento do feito, 

atendendo as Súmulas SÚMULA 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal evitando 

assim o controle judicial de seus atos, por ser esta a única e verdadeira 

expressão da JUSTIÇA ! 

 

 

 

                                                 
6 Curso de Direito Administrativo, 11ª Edição, Malheiros Editores, São Paulo: 1999 - pg. 371. 
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Nestes Termos, Pede Deferimento. 

 

Belo Horizonte, 09 de março de 2018 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

  

Processo nº 1690.01.0000675/2018-52

  

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

 

REF.: PREGÃO Nº 1691001 – 03/2018 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA, neste ato representado pela Pregoeira, Sr.ª Ana Carolina Nascimento Souza, designada por meio
da Resolução SESP nº 67, de 21 de setembro de 2017, do Exmo. Secretário de Segurança Pública, publicada
no Diário Oficial de Minas Gerais em 22 de setembro de 2017, vem, em razão da IMPUGNAÇÃO ao
Instrumento Convocatório do Pregão em epígrafe, proposta pela empresa “Nutrição Refeições Industriais
Ltda”, inscrita no CNPJ sob o nº 22.498.034/0001-90, estabelecida na Rua Professora Maria Coutinho, nº
232, bairro Alto dos Pinheiros, Belo Horizonte/MG, apresentar as suas razões, para ao final decidir, como
segue:

 

I - DO RELATÓRIO

 

Trata-se da análise da IMPUGNAÇÃO ao ato convocatório do PREGÃO Nº 1691001 – 03/2018, cujo objeto
é prestação de serviço para preparação, produção e fornecimento contínuos de refeição e lanches, dentro das
instalações das Unidades Socioeducativas (US): Centro de Internação Provisória São Benedito, Centro
Socioeducativo Santa Terezinha, Centro Socioeducativo de Pirapora, Centro Socioeducativo de Ipatinga,
Centro Socioeducativo de Uberaba, Centro Socioeducativo de Montes Claros, Centro de Internação
Provisória Dom Bosco, objetivando a alteração do Edital Licitatório, conforme explanado no documento em
anexo (0370326).

 

II- PRELIMINARMENTE

1. DA TEMPESTIVIDADE

No que se refere à tempestividade, verifica-se que a impugnação atende às exigências previstas nos subitens
3.3 e 3.3.1 do Edital, uma vez que o prazo para apresentar impugnação por licitante encerrou-se em
09/03/2018, ou seja, 2º dia útil antes da abertura da sessão e que o mesmo foi encaminhado ao e-mail
descrito no instrumento convocatório no dia 09/03/2018 às 09h13min, vejamos:

3.3. Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia ú�l,
após a publicação, e por licitante, até o 2º dia ú�l que anteceder a abertura da licitação, cabendo a
Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte) horas.
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3.3.1   O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido a Pregoeira
preferencialmente no e-mail licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br ou protocolizar junto ao
Protocolo Geral, sito na Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo
II, 4.001, Edi�cio Gerais, bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, no horário de 08h00min (oito) às
17h00min (dezessete) horas, observado o prazo previsto no subitem 3.3 deste ato convocatório,
fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias. Caso optar
por envio ao Protocolo, deverá endereçar à Secretaria de Estado de Segurança Pública,
Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças (CPGF), Núcleo de Licitação (Nulic), classificado
como sigiloso e encaminhado aos cuidados da Pregoeira.

O prazo descrito acima atende, em parte, as disposições do art. 41 da Lei 8666, de 1993, prazo que confere
maior lapso de acesso ao licitante para o direito de impugnar o edital.

 

III - DO JULGAMENTO

A presente impugnação perdeu o objeto, um vez que a pretensão do licitante tornou-se prejudicada com a
republicação do edital ora questionado, conforme aviso de publicação em anexo (0381442). O edital
retificado reabriu o prazo inicialmente estabelecido, pois a retificação afetou a formulação das propostas,
bem como influenciou no competitividade do certame.

IV – DA DECISÃO

No uso de suas atribuições e em observância a Lei nº 8.666/93 e o Decreto Estadual 44.786/2008, bem como,
em respeito aos princípios licitatórios:

NÃO CONHEÇO da presente impugnação ao Edital do PREGÃO Nº 1691001 – 03/2018 e julgo extinta por
falta de objeto.

 

Belo Horizonte, 12 de março de 2018.

 

Ana Carolina Nascimento Souza

Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Nascimento Souza, Pregoeira, em
14/03/2018, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0378712 e
o código CRC 7CF4106D.

Núcleo de Licitações da SESP - Secretaria de Estado de Segurança Pública - Rodovia Papa João Paulo II,
3777 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-900 - Belo Horizonte - MG
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