
 
 

 
 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 
 
 
 
 
Processo SEI nº 1500.01.0039877/2019-73 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019 

 

B&S ALIMENTOS EIRELI - EPP, (nome fantasia RESTAURANTE MERITÍSSIMO) pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ de nº 25.021.082/0001-81 e registro na JUCEMG sob o nº 

31.600.482.435, com sede na Avenida Raja Gabáglia, nº 2000, pavimento 01, bloco 01, lojas 01 e 02, 

representada neste ato por seu sócio, Sr. DANIEL AUGUSTO BATISTA DE SOUZA, e por seu 

advogado, Dr. RODRIGO BENTO MOREIRA, OAB/MG 97.499, vem, perante Vsa. Exa. propor 

 

   IMPUGNAÇÃO À REGRA EDITALÍCIA 
 
Segundo as razões que passa a expor e com fundamento na norma do § 2º, do art.41, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 
 

Art. 41. (...) 
 
§ 2.º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação 
em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou 
concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese 
em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  (grifo nosso) 

 
E da mesma forma, diz o edital em análise: 
 

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO 
CONVOCATÓRIO 
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por qualquer 
pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao Pregoeiro até 2 (dois) dias úteis antes da data 
marcada para abertura da licitação. 
3.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, por meio do e-mail 
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. 
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão 
Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e 
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail). 
3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail àqueles que 
enviaram integral e corretamente as solicitações de retirada do Edital. 
3.3. Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão ou por licitante, até 2 (dois) 
dias úteis antes da data marcada para abertura da licitação, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao Pregoeiro, a ser 
protocolizado junto ao PROTOCOLO GERAL – Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar 
– Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901 (a/c Roney de Aguiar Costa), no horário de 



 
 

 
 

09h00min (nove horas) às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em envelopes separados, lacrados, 
rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da empresa licitante e do processo 
licitatório (nº. do processo e lote), assim como, de modo alternativo, protocolizado para o e-mail 
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br, 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. 
3.3.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados. 
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados 
pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço http://www.compras.mg.gov.br. 
3.5. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele 
fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes. 
3.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se 
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
3.7. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas serão arquivadas pela 
autoridade competente. 
3.8. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito de discutir, 
na esfera administrativa, as regras do certame. 
3.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e expiram os prazos em dia de 
expediente na Administração. 

 

Por esta Administração foi expedido o edital de licitação para o “Pregão presencial para a concessão 
onerosa de uso de espaço público para exploração de serviço de restaurante, por parte de empresa 
especializada em preparo e comércio de refeições, no Centro de Convivência da Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo de Almeida Neves.” 
           
Destarte, entende a impugnante que há irregularidades no texto do edital capazes de viciar o 
mesmo,senão vejamos: 
 
I – DA CONTRADIÇÃO ENTRE A ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL E O ITEM SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS 
 
Nobre pregoeiro, diante do edital publicado, existem situações que necessitam serem esclarecidas, 
talvez até mesmo modificadas no edital visando evitar transtornos futuros. 
 
Temos plena ciência de que este edital é bastante peculiar e totalmente diferente dos demais certames 
licitatórios. 
 
Todavia, exatamente por tal peculiaridade é que inserir itens de um edital genérico no presente 
certame precisa ser extremamente bem analisado, pois pode gerar uma série de problemas futuros 
para a própria administração pública. 
 
Colocamos os itens no edital para posteriormente efetuarmos os pedidos de esclarecimentos: 
 

8.2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
(...) 
8.2.2. Dentre as propostas aceitas, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO PARA 
O USUÁRIO e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% 
(dez por cento) do menor lance, para participarem dos lances verbais. 

 
8.4. DO JULGAMENTO 



 
 

 
 

8.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO PARA O USUÁRIO FINAL, apurado de acordo 
com o Anexo II - Proposta Comercial. 
 
14. DO PAGAMENTO Á ADMINISTRAÇÃO 
14.1. Essa contratação se dará pelo menor preço do quilograma ofertado e deverá ser repassado ao Estado 
de Minas Gerais 5% (cinco por cento) do faturamento bruto auferido mensalmente. Ao valor do repasse 
será acrescido a parcela correspondente ao 
ajuste oriundo do Indicador de Mensuração de Resultado. 
 
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1. A CONCESSIONÁRIA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de 
janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
15.1.1. advertência por escrito; 
15.1.2. multa de até: 
15.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto não 
executado; 
15.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços após ultrapassado o prazo de 30 dias 
de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne 
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas; 
15.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais 
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente. 
 
ANEXO I 
(...) 
2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
2.1. Do modelo de operação proposto 
2.1.1. Será cedido espaço no 1° pavimento do Centro de Convivência da Cidade Administrativa Presidente 
Tancredo de Almeida Neves, para implantação de restaurante na modalidade auto-serviço, do tipo buffet, 
por quilograma. A média de refeições servidas no restaurante deverá ser aproximadamente 1.300/dia. O 
valor do quilo a ser cobrado pela CONCESSIONÁRIA será definido na licitação. 

 
Diante do que foi exposto supra, perguntamos especificamente: 
 

1 - A Proposta de preços é para ser apresentada APENAS o valor do 
quilograma (ou kilo) da comida a ser cobrada em modelo self service 
com balança?  
2 - Os demais produtos (como bebidas) que serão vendidos não é 
necessário colocar na proposta de preços? 
 
É importantíssimo que as duas perguntas acima sejam esclarecidas, uma vez que os itens do 
edital acima mencionados dão a entender  especificamente isso (apesar da correção ortográfica 
automática ter retirado a palavra self service e trocado por auto serviço). 
 
Todavia, se realizado desta forma, o que já demonstramos concordância diante do serviço a ser 
prestado, o item 15 do edital  - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – sem uma revisão ficará com 
punições exíguas, podendo ocasionar em prejuízos graves à esta licitação, pois as empresas poderão 
realizar atos totalmente desconexos que a punição será MUITO PEQUENA. 
 
Explicamos: 



 
 

 
 

 
Em um edital padrão, a proposta é calculada anualmente ou pelo montante global da licitação. E neste 
sentido, o edital faz uma punição pela porcentagem da proposta de preços. 
 
Só que neste caso, em que a proposta é calculada por quilograma, se o edital mantiver o que se 
encontra disposto no item 15, sobre o valor total do contrato (não calculado ou não mencionado no 
item 15), o valor acabará sendo sobre a proposta apresentada. E neste sentido, a punição maior será 
sobre 20% sobre a proposta apresentada (o quilograma de um self service a preço popular). 
 
Neste sentido, é imperioso que o pregoeiro esclareça também sobre como serão realizadas as 
punições descritas no item 15 do edital, e se possível modifique o edital neste aspecto, sob o risco 
deste edital trazer problemas para a administração pública estadual. 
 
II – DA REGULARIDADE JURÍDICA 
 
Diz o edital: 
 

9.3. REGULARIDADE JURÍDICA: 
(..) 
9.3.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

 
Tendo em vista o princípio da legalidade, bem como a necessidade de esclarecimentos diretos sob o 
ônus de violação à legislação e ao próprio edital, solicitamos esclarecimentos sobre qual é o 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente para a atividade 
licitada. 
 
Esclarecemos que um restaurante não possui um órgão competente para regulamentar a 
atividade (e se o pregoeiro entender que exista algum que indique especificamente qual é este 
órgão) salientando-se que as autorizações públicas para funcionamento já estão determinadas 
na planilha informada no Anexo C do Anexo I. 
 
Todavia, os documentos ali informados naquele anexo são mencionados que serão exigidos 
apenas APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, e na periodicidade ali indicada. 
 
Solicitamos, portanto, a título de esclarecimento, que se ESPECIFIQUE NO EDITAL QUAIS SERÃO 
OS DOCUMENTOS EXIGIDOS A TÍTULO DE HABILITAÇÃO, em especial qual é o ato de registro 
para funcionamento para a atividade de restaurante para que as licitantes não sejam surpreendidas 
com exigências que não estão especificadas no edital. 
 
III – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Diz o edital: 
 

9.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.6.1. É necessário apresentar comprovação de aptidão para executar o serviço compatível com as 
características e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência, compreendendo os requisitos 
abaixo relacionados: 



 
 

 
 

9.6.1.1. Declaração (ou atestado) de capacidade técnica, ou mais, expedida(o) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado no órgão competente, comprovando que a licitante executa 
ou executou a prestação dos serviços de preparo e fornecimento de, pelo menos 325 refeições/dia (25%) 
por pelo menos 6 (seis) meses (...) 

 
Devido ao edital ter sido publicado utilizando-se de itens genéricos para uma licitação, nos deparamos 
com itens que não estão devidamente especificados, o que pode vir a gerar uma série de problemas 
futuros devido a não especificação. 
 
Com a devida vênia, entendemos que a atividade de RESTAURANTE não possui um órgão 
competente, uma vez que não possui um órgão de classe que coordene a atividade de restaurante. 
 
Pedimos, portanto, esclarecimentos se o atestado de capacidade técnica precisa ser registrado 
por algum órgão, e se positivo, qual seria este órgão. 
 

IV – CONCLUSÃO 

 

Diante dos fatos, fundamentos e questionamentos supra elencados, vem requerer a empresa licitante: 
 

• Receba a presente impugnação por ser própria e tempestiva; 
 

• Procedência da impugnação, prestando os esclarecimentos devidos e modificando o edital na 
forma disposta nos itens elencados supra. 
 

• Os dados para resposta a presente peça, atendendo ao item 3.2.1 são: 
 

B&S ALIMENTOS EIRELI - EPP, (nome fantasia RESTAURANTE MERITÍSSIMO) pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº 25.021.082/0001-81. 

 

Rodrigo Bento Moreira (representante legal da empresa – advogado constituído). A 
procuração será entregue original no dia do pregão presencial, podendo ser solicitada por 
email acaso o pregoeiro entenda necessário e pertinente. 
 
Escritório profissional na Rua Irlanda, nº 288, bairro Itapoã, Belo Horizonte/MG, CEP 31.710-
010. 
 
Telefone para contato: (31) 98666-1901 ou (31) 3484-1693 
 
Email: bentoebacelete@gmail.com 
 

 
  Estes os termos, pelos quais pede e espera deferimento. 

    
Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2020. 

 
    

mailto:bentoebacelete@gmail.com


 
 

 
 

 
 

B&S ALIMENTOS EIRELI - EPP 

 

 
 

Rodrigo Bento Moreira 

Advogado – OAB/MG 97.499 

 

 

 

 


