
 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 Secretaria do TCU no Estado do Amapá 

 RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE CONTROLE 
 SEC/AP 

 Órgão:  Fundação Universidade Federal 
 do Amapá (UNIFAP) 

 Interessado:  Secretaria do TCU no 
 Estado do Amapá (SEC/AP) 

 Objeto:  Edital do Pregão Eletrônico n. 
 09/2022 

 INTRODUÇÃO 

 1.  Trata-se  de  relatório  de  atividade  de  controle  a  respeito  do  Edital  do  Pregão 
 Eletrônico  n.  09/2022  (Processo  n.  23125.01877/2019-25),  lançado  pela  Fundação 
 Universidade  Federal  do  Amapá  (UNIFAP),  objetivando  a  contratação  de  empresa 
 especializada  para  prestação  de  serviços  de  produção  e  fornecimento  de  refeições 
 coletivas. 

 HISTÓRICO 

 2.  Mediante  o  Pregão  Eletrônico  n.  09/2022,  a  UNIFAP  intenciona  contratar  terceiros 
 para  preparar  e  fornecer  refeições  (desjejum,  almoço  e  jantar)  aos  usuários  do 
 restaurante universitário, este situado no  campus  Marco Zero do Equador. 

 3.  A  abertura  do  certame  tem  previsão  para  o  dia  20/05/2022.  O  critério  de  julgamento 
 será  o  menor  preço  global.  A  estimativa  da  contratação  é  de  R$  4.691.760,00,  para  o 
 período de 365 dias, conforme constante no Termo de Referência. 

 ANÁLISE DO EDITAL 

 6. À luz da Lei n. 8.666/1993, notou-se possíveis condições restritivas à  participação de 
 interessados, conforme detalhamento a seguir. 

 7.  O  edital  em  referência  exigiu  em  seu  subitem  9.11.1  autorização  de  funcionamento 
 expedido  pela  Vigilância  em  Saúde  da  sede  do  município  da  empresa,  bem  como  em  seu 
 subitem 9.11.2.1 prazo de validade de atestados,  verbis: 

 9.11. Qualificação Técnica: 

 9.11.1. Autorização de funcionamento da empresa licitante pela Vigilância 
 Sanitária da sede do município da empresa; 

 9.11.2.  Comprovação  de  fornecimento  de  no  mínimo  500  refeições/dia  com 
 características  ao  objeto  desse  edital,  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito 
 público ou privado. 

 9.11.2.1.  Somente  serão  aceitos  atestados  expedidos  após  a  conclusão  do  contrato 
 ou  se  decorrido,  pelo  menos,  um  ano  do  início  de  sua  execução,  exceto  se  firmado 
 para  ser  executado  em  prazo  inferior,  conforme  item  10.8  do  Anexo  VII-A  da  IN 
 SEGES/MP n. 5, de 2017. 
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 8. Tais exigências são indevidas em razão de sua incompatibilidade com a Lei  de 
 Licitações e Contratos. 

 9.  Em  relação  ao  subitem  9.11.1  (autorização  de  funcionamento  da  empresa  expedido 
 pela  Vigilância  Sanitária  da  sede  do  município  da  empresa),  cumpre  frisar  que  o  papel 
 da  Vigilância  em  Saúde  não  é  o  de  expedir  “autorização  de  funcionamento  da  empresa”. 
 O  citado  órgão  atua  de  forma  preventiva  e/ou  corretiva  para  eliminar,  diminuir  ou 
 prevenir  riscos  à  saúde,  conforme  mandamento  contido  na  Lei  Orgânica  da  Saúde  (Lei 
 n. 8.080/1990),  verbis: 

 Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
 (SUS): 

 I - a execução de ações: 

 a) de vigilância sanitária; 

 [...] 

 §  1º  Entende-se  por  vigilância  sanitária  um  conjunto  de  ações  capaz  de  eliminar, 
 diminuir  ou  prevenir  riscos  à  saúde  e  de  intervir  nos  problemas  sanitários 
 decorrentes  do  meio  ambiente,  da  produção  e  circulação  de  bens  e  da  prestação  de 
 serviços de interesse da saúde, abrangendo: 

 I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com 
 a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e 

 II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente 
 com a saúde. 

 10.  No  caso  específico  do  funcionamento  de  um  restaurante,  em  um  primeiro  momento, 
 o  papel  da  Vigilância  em  Saúde  consiste  em  aferir  se  o  espaço  destinado  à  manipular  os 
 alimentos  estão  em  conformidade  com  as  normas  próprias.  Em  caso  afirmativo,  aquele 
 órgão emite a respectiva autorização. 

 11.  Ademais,  ainda  que  tivesse  sido  exigido  a  autorização  de  funcionamento  expedido 
 pela Vigilância em Saúde da sede do município da empresa, tal exigência seria  inócua. 

 12. Isto porque, as refeições serão preparadas e servidas no espaço restaurante 
 universitário, conforme consta no subitem 9.1.1 do Termo de Referência,  verbis: 

 9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 9.1. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES 

 9.1.1. A Contratada será a única responsável pela produção, fornecimento e 
 distribuição das refeições no local previsto neste termo. 

 9.1.2.  Toda  refeição  objeto  deste  termo,  será  obrigatoriamente  produzida  nas 
 dependências  da  unidade  do  Restaurante  Universitário  do  Campus  Marco  Zero, 
 exceto  pão  e  bolo  que  poderão  ser  adquiridos  de  empresa  especializada  no  ramo 
 (panificadoras). 

 13.  Nesse  sentido,  torna-se  inócuo  exigir  de  qualquer  licitante  a  documentação 
 pertinente  à  autorização  de  funcionamento  de  qualquer  outro  espaço  que  não  o 



 restaurante  universitário.  É  este  espaço  onde  serão  preparadas  e  servidas  as  refeições 
 que  deve  atender  a  exigência  das  normas  em  saúde,  e  não  outro(s)  lugar(es)  onde  o 
 interessado possui atuação. 
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 14.  A  título  exemplificativo,  podia  ser  exigido  como  condição  de  assinatura  do  contrato 
 ou,  fixado  prazo  após  sua  assinatura,  o  dever  do  vencedor  de  obter  a  autorização  de 
 funcionamento  emitido  pela  Vigilância  em  Saúde  do  Município  de  Macapá,  como 
 condição  para  a  emissão  da  Ordem  de  Início  dos  Serviços,  complementando  a 
 documentação de que trata o subitem 5.8 daquele instrumento  convocatório. 

 15.  Isto  posto,  a  exigência  contida  no  subitem  9.11.1  do  edital,  além  de  inócua, 
 configura  condição  restritiva  à  participação  de  interessados,  em  desconformidade  com  o 
 art. 3º da Lei de Licitações e Contratos. 

 16.  Ainda  a  respeito  da  qualificação  técnica,  exige-se,  também,  atestados  com  limitação 
 temporal,  verbis:  “somente  serão  aceitos  atestados  expedidos  após  a  conclusão  do 
 contrato  ou  se  decorrido,  pelo  menos,  um  ano  do  início  de  sua  execução  [..]”  (subitem 
 9.11.2.1). 

 17.  A  jurisprudência  deste  Tribunal  veda  a  exigência  de  atestados  com  limitação 
 temporal.  Nesse  sentido,  transcreve-se  os  seguintes  trechos  do  Voto  do  relator  contido 
 no Acórdão/TCU n. 756/2022 - Plenário, sessão de 6/4/2022,  verbis: 

 49.  Quanto  à  comprovação  de  qualificação  técnica,  com  atestado  emitido  por 
 entidade  pública  ou  privada  com  data  máxima  de  emissão  de  doze  meses  da 
 realização  do  pregão  (subitem  9.1.  j  ,  vide  item  42,  retro),  entendo  que  tal  exigência 
 é  indevida,  além  de  não  estar  prevista  na  Lei  de  Licitações,  que  não  estabelece 
 limites de tempo, segundo § 5° do inciso IV do art. 30 da Lei 8.666/93. 

 [...] 

 51.  Contudo,  importa  mencionar  que  já  havia  precedentes  do  TCU  sobre  esse 
 assunto  à  época  dos  procedimentos  licitatórios,  valendo  citar  o  Acórdão  2172/2005 
 –  Plenário  (rel.  Ministro-Substituto  Augusto  Sherman  Cavalcanti),  que  tem  o 
 seguinte  enunciado,  obtido  da  ferramenta  pesquisa  da  jurisprudência  selecionada: 
 “É  irregular  estabelecer  limitação  temporal  para  aceitação  dos  atestados  de 
 realização de serviços utilizados na avaliação da proposta técnica dos licitantes.” 

 CONCLUSÃO 

 17.  Os  fatos  apontados  relativos  ao  Pregão  Eletrônico  n.  09/2022  pode  restringir  a 
 participação  de  interessados  no  certame,  contrariando  art.  3º,  §  1º,  I,  da  Lei  de 
 Licitações e Contratos. 

 18.  Em  homenagem  aos  princípios  constitucional  do  contraditório  e  ampla  defesa  (art. 
 5º, LV), sugere-se que o órgão licitante apresente justificativas para tais  fatos. 

 Macapá, 17 de maio de 2022. 

 Agnaldo da Luz Costa 
 AUFC/Mat. 3594-7 
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