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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL  

PREGÃO PRESENCIAL 016/2019-PP 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 284/2019 

PREGÃO PRESENCIAL n. 016/2019- PP 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 

VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. 

IMPUGNANTE: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 

 

A Câmara Municipal de Suzano, promove o certame licitatório na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 016/2019 - PP, do tipo MENOR TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE PODENDO SER TAXA PERCENTUAL NEGATIVA, cuja finalidade 

é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO DA CÂMARA 

MUNCIPAL DE SUZANO. 

 

A impugnação foi protocolada tempestivamente e processada segundo 

as normas legais e editalícias, consoante estabelecido pelos itens 3.1, 3.2 e 3.3 do Edital 

016/2019-PP. 

 

No mérito, insurge-se a impugnante contra os Itens 20.1, 20.2 e 20.3 do 

Termo de Referência, alegando em síntese que: 
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✓ A exigência de rede credenciada de estabelecimentos, em quantitativo 

elevado, que segundo a impugnante, restringem a livre competição; 

✓ Que a exigência da rede credenciada se mostra desarrazoada e 

desproporcional, não se atentando para  a PROIBIÇÃO DE EXCESSO; 

✓ Que os itens editalícios constituem flagrante violação a entendimento 

predominante de Tribunais de Contas do país.  

 

É o relato do essencial.  

 

DA ANÁLISE DO PEDIDO 

 

Por oportuno, informamos que para subsidiar a resposta à impugnação, 

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria n. 049, de 19 de 

fevereiro de 2020.  

 

A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL NÃO DEVE PROSPERAR. SENÃO VEJAMOS: 

 

É importante deixar claro, logo de início, que a exigência de rede 

credenciada, será feita tão somente a Adjucatária e como condição de assinatura do 

contrato, conforme se denota das disposições editalícias abaixo transcritas:  

 

8.5.1. (...); 

g) Declaração de que, na data da ASSINATURA do instrumento 

contratual a proponente considerada adjudicatária, apresentará 

listagem de sua rede credenciada (devidamente identificada 

contendo razão social e endereço) para a utilização do benefício do 
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VALE-ALIMENTAÇÃO, onde constem as quantidades exigidas no 

Termo de Referência (ANEXO V) deste instrumento, cujo modelo de 

apresentação forma o ANEXO XIV; 

(grifos nossos) 

 

11.4. Homologado o certame, a adjudicatária terá o prazo de 30 

(trinta) dias para proceder a apresentação da relação de 

estabelecimentos credenciados que atendam à totalidade das 

exigências constantes do Anexo V – Termo de Referência, conforme 

modelo de apresentação que forma o ANEXO XIV deste edital. 

 

Verifica-se que tal exigência está em consonância com a jurisprudência 

firmada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, consoante expedientes TC-

11964.989.17-2 e TC – 015561.989.17-9, bem como orientações contidas no Manual 

Básico de Licitações e Contratos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 2016, p. 

15, nesses termos: 

 

Rede credenciada de estabelecimentos 

Exigências de demonstração de rede credenciada devem incidir 

apenas sobre a vencedora da disputa.  

Deve-se estabelecer prazo razoável para a demonstração da rede 

credenciada exigida, ou mesmo para a formação da referida rede, 

de acordo com o tempo estimado para os credenciamentos 

necessários. 

(grifos nossos) 
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A rede credenciada exigida deve ser compatível com a demanda 

correspondente. 

 

Ademais, tem-se que o prazo para assinatura do contrato somente 

começará a correr a partir da adjudicação do certame, sendo razoável para demonstração 

da rede credenciada exigida ou mesmo para a formação da referida rede.  

 

Já em relação a quantidade de estabelecimentos credenciados, o edital 

observa rigorosamente a Súmula n. 24 do TCE/SP, não havendo qualquer excesso no 

exercício da discricionariedade da Administração. 

 

Há que se considerar, ainda, que a rede credenciada solicitada não difere 

de outros certames, que a exemplo, mativeram-se corretos após análise prévia da Corte 

de Contas, veja-se TC-00001000.989.13-7, TC-00001013.989.13-2 e TC-022754.989.19-2, 

nota tão somente quanto ao prazo para apresentação. 

 

Não obstante isso, a rede credenciada guarda proporcionalidade e 

razoabilidade, conforme relação de servidores informada pela Diretoria de Recursos 

Humanos as folhas 22/23 deste processo licitatório. 

 

Ora, a Comissão Permanente de Licitação atestou a mesma finalidade 

quando da análise da rede credenciada (folhas 26) e fundamentou com acórdão da Corte 

de Contas (folhas 27 a 35), verbis: 

 

Verificou-se a necessidade de exigência mínima de 

estabelecimentos em diferentes localidades devido a preocupação 
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em não prejudicar nenhum dos servidores beneficiários que residem 

nas mais diversas localizações, já que o intuito é de garantir uma 

maior comodidade a todos os servidores (TC-001650.989.13-0). 

 

Por todo o acima exposto, este Pregoeiro e a Comissão Permanente de 

Licitações reunidos, decidem, à luz do objeto licitado e da conformidade das condições 

editalícias com o ordenamento jurídico, julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação 

interposta, decidindo que o edital será mantido na sua íntegra.  

 

Suzano, 06 de março de 2020. 

 

 

OSMAR ALVES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 

 

 

JÚLIO CESAR MAYER 

Presidente CPL 

SIDINEY APARECIDO LOPES DE SOUZA 

Membro CPL 

 

 

SIMONE MARIA ALENCAR 

Membro CPL 

PEDRO VITOR ALVES DE SOUZA 

Membro CPL 

 

 

TAIANE KELLY F. SILVA 

Membro CPL 

ALEXANDRE JAQUEL DA SILVA 

Secretário CPL 

 


