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Ofício 049/2016 

Jaguariúna, aos 20 de abril de 2016. 

 

Assunto: Impugnação de Edital – Pregão Presencial nº 064/2016 – “Fornecimento de refeições 
acondicionadas em embalagens descartáveis”. 
 
Prezados Senhores, 

Tendo em vista a impugnação de edital feita a esta Prefeitura referente ao Pregão em epígrafe, segue 

abaixo a pergunta e resposta: 

 

Infere-se nos autos que a empresa PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. 

impugna o Edital do Pregão nº 064/2016, cujo objeto é o fornecimento de refeições acondicionadas em 

embalagens descartáveis, alegando em apertada síntese que a exigência da Licença de Funcionamento 

expedida pela ANVISA / Vigilância Sanitária (Cláusula 8.5.2) restringe a participação de empresas de 

outros Estados da Federação. 

Compulsando os autos do processo verifica-se que serão fornecidas aproximadamente 166 (cento e 

sessenta e seis) refeições/dia, as quais serão entregues em 17 (dezessete) pontos que variam de acordo 

com o dia da semana. 

Vemos, portanto, que não se trata de uma quantia tão elevada a justificar a montagem de “cozinha 

industrial” para atendimento exclusivo da Prefeitura. 

Outrossim, há em nosso município e região várias microempresas, empresas de pequeno e médio porte 

aptas a participarem do certame, de modo que esta Administração não verifica nesta cláusula motivo de 

restrição de participação. 

Ademais, diante da natureza do objeto deste certame, requer-se que a Administração tenha o cuidado 

de exigir tal documento, a fim de garantir a salubridade e qualidade do objeto oferecido pelo 

proponente. 

Assim, por todo o exposto, julgo improcedente a impugnação apresentada pela empresa 

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.  

Sem mais para o momento. 

 

______________________________ 
LILIAN R. S. V. F. PAOLIELLO 

Pregoeira 


