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Processo:  19/353-M 

Interessado:  Gerência Administrativa 

Assunto:  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços com fornecimento e 
instalação de 06 (seis) máquinas de café expresso e bebidas quentes, 04 (quatro) 
máquinas de café expresso, em regime de comodato, incluindo todos os insumos, bem 
como manutenção preventiva e corretiva, e 02 (duas) máquinas de snacks para 
aquisição de alimentos diversos, disponibilizados através da operação simples de 
pagamento. 

Referência:  Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 12/2020 

 
DESPACHO GLPS N. 297/2020 

 
  A empresa JP SMART VENDING OPERADORA DE MÁQUINAS AUTOMATICAS LTDA, ora 
denominada Impugnante, nos termos do item XIV, subitem 8, do Edital do Pregão Eletrônico nº. 12/2020, 
apresenta IMPUGNAÇÃO ao Edital do Pregão Eletrônico, referente aos autos do Processo nº 19/353-M, 
desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que trata da contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços com fornecimento e instalação de 06 (seis) máquinas de café 
expresso e bebidas quentes, 04 (quatro) máquinas de café expresso, em regime de comodato, incluindo 
todos os insumos, bem como manutenção preventiva e corretiva, e 02 (duas) máquinas de snacks para 
aquisição de alimentos diversos, disponibilizados através da operação simples de pagamento. 

 
Insurge-se a Impugnante, com relação a alguns pontos do Edital, conforme trechos 

transcritos a seguir: 
 

“DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 
Foi publicado edital de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como o objeto “1. A presente licitação tem por objeto a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços com 
fornecimento e instalação de 06 (seis) máquinas de café expresso e 
bebidas quentes, 04 (quatro) máquinas de café expresso, em regime de 
comodato, incluindo todos os insumos, bem como manutenção 
preventiva e corretiva, e 02 (duas) máquinas de snacks para aquisição de 
alimentos diversos, disponibilizados através da operação simples de 
pagamento, conforme especificações e quantidades constantes do 
Memorial Descritivo que integra este Edital como Anexo I . 
O Edital, nos itens 1.1 e 1.2 do Memorial Discritivo, dispõem: 
1.1 Máquinas de café expresso e bebidas quentes  
Os equipamentos deverão ser novos lacrados, sem uso anterior, em 
perfeito estado de conservação, qualidade e funcionalidade 
inquestionável e possuir, obrigatoriamente, as seguintes especificações 
mínimas: 
1.2 Máquinas de café expresso  
Os equipamentos deverão ser novos lacrados, sem uso anterior, em 
perfeito estado de conservação, qualidade e funcionalidade 
inquestionável e possuir, obrigatoriamente, as seguintes especificações 
mínimas: 
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Há falta de justificativa razoável para a exigência de equipamentos 
novos, sem uso anterior, com base no princípio da economicidade da 
administração pública. Além disso, tal obrigação não coaduna com o 
objeto do certame, pois o mesmo trata de contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços com fornecimento e instalação de 
06 (seis) máquinas de café expresso e bebidas quentes, 04 (quatro) 
máquinas de café expresso, em regime de comodato e não compra e 
venda de purificadores de água. 
Ora, a exigência de instalação de máquinas sem uso anterior, constitui, 
“prima facie”, caráter restritivo de competição. O alto investimento 
necessário para aquisição de equipamentos novos e sem uso, também 
criaria uma barreira de entrada aos concorrentes menores, pois haveria a 
necessidade de grande investimento inicial para compra de 
equipamentos num momento de extrema dificuldade para toda a 
sociedade, e, particularmente, para as empresas que encontram 
dificuldade para se financiarem por conta de todos os reflexos nefastos 
provocados pela pandemia de COVID-19 no Brasil e no mundo. 
Nunca é demais relembrar que o caráter competitivo das licitações foi 
erigido à princípio, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei 8.666, sendo 
vedado à Administração agir de forma a frustrar a ampla participação de 
todos os portes de empresas, sob pena de incorrer-se, inclusive, nos 
crimes previstos na Lei de Regência, em especial à conduta prevista do 
art. 90. 
A possível alegação de que a qualidade do serviço está ligada ao fato do 
equipamento ser novo não se justifica, pois é sabido que a qualidade do 
material e a manutenção periódica, são os fatores essenciais para o bom 
funcionamento dos equipamentos, e não o fato do equipamento ser 
novo sem uso anterior.  
A obrigação de instalação de equipamentos sem uso anterior apenas 
encarecerá o valor do serviço contratado pela administração pública, não 
sendo justificável, especialmente num período de notórias dificuldades 
financeiras da administração pública e dos particulares. 
Por óbvio, tal exigência vai de encontro aos preceitos da legalidade, 
razoabilidade e eficiência, sendo, por conseguinte, prejudicial à 
sustentabilidade econômica, à preservação do meio ambiente e a 
sociedade em geral.  
É fácil ver tais reflexos num exemplo prático. Imagine-se que, ao final do 
contrato, considerando os 12 meses de vigência previstos (item 12.1 do 
Memorial Descritivo - anexo I), nova licitação venha a ser promovida com 
a mesma exigência de máquinas novos sem uso! A empresa deverá 
adquirir novos equipamentos descartando os antigos, ainda que 
praticamente novos!? E assim sucessivamente? Salta aos olhos a falta de 
razoabilidade. Lembra-se que a contratada não possui direito subjetivo à 
prorrogação contratual (artigo 57, inciso II da Lei 8.666) . 
Imagine se toda administração pública assim procedesse? Os custos 
seriam altíssimos, os recursos seriam absurdamente subutilizados e o 
negócio de locação seria insustentável. Entendemos que tal 



 

 
 

 

 

3 

 
 

procedimento iria de encontro aos preceitos mínimos de 
sustentabilidade econômica, ambiental, logística, física, e financeira, 
além de desrespeito aos princípios da economicidade, eficiência, 
razoabilidade e isonomia. 
Outro ponto importantíssimo é o fato de o órgão informar que o 
consumo estimado é de 20.000 doses/mês, com um público médio de 
288 pessoas, mas que durante a pandemia o consumo caiu 
consideravelmente, pois "a FAPESP está fechada para o público externo e 
a maioria dos funcionários está realizando suas atividades através do 
teletrabalho;” transcrevendo palavras do próprio órgão em resposta aos 
esclarecimentos solicitados via BEC. 
Um dos principais pontos em que os fornecedores pautam seus cálculos 
é no público fixo e flutuante do local. Super estimar o consumo refletirá 
algo irreal e, por consequente, trazer prejuízos irreparáveis ao futuro 
contratado. 
A ora impugnação é certa e determinada contra as expressões “os 
equipamentos deverão ser novos lacrados, sem uso anterior”, pois como 
já dito, demanda custo altíssimo que acaba por restringir o caráter da 
competição.” 

 
 
Ao final a licitante requer o que segue abaixo: 

 
“DA CONCLUSÃO DOS REQUERIMENTOS 
Ante todo o exposto, serve a presente peça para requerer as adequações 
nos itens acima, nos seguintes termos: 
a) Seja a presente Impugnação recebida e autuada no processo 
administrativo, para que cumpra seu regular e esperado efeito, nos 
termos do Edital; 
b) Impugnação aos itens 1.1 e 1.2 do Memorial Descritivo: de forma a 
excluir a expressão “os equipamentos deverão ser novos lacrados, sem 
uso anterior”, ou alternativamente, permitir-se a interpretação extensiva 
para permitir a disponibilização de equipamentos em perfeito estado de 
uso e conservação, independentemente de ser de primeiro uso ou 
primeira utilização; 
c) Que o órgão além de informar o público médio durante o período 
pandêmico, ajuste/corrija a estimativa à realidade do período de 
isolamento e que a quantidade de equipamentos (máquinas de bebidas 
quentes e Snacks) sigam a mesma coerência. 
d) Seja publicizado o resultado da presente Impugnação, para que as 
empresas tomem conhecimento, em tempo hábil de tomar as demais 
medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis; 
Protesta pela produção de outras provas que por ventura se mostrem 
necessárias a qualquer tempo.” 

 
É o breve relatório. 
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Conhecemos da Impugnação, para no mérito, julgá-la improcedente, mantendo-se a Sessão 
de processamento do Pregão Eletrônico nº 12/2020 para o dia 12/08/2020, a partir das 9 horas e 30 
minutos, bem como as disposições editalícias, conforme os fundamentos de fato e de direito a seguir 
elencados. 

 
Em relação ao pedido de impugnação da licitante, em consulta à Procuradoria Jurídica da 

FAPESP, a mesma se manifestou através da COTA nº 51/2020, conforme segue abaixo:  
 
“(...) 

a) Impugnação aos Itens 1.1 e 1.2 do Memorial Descritivo – exigência de máquinas novas 

e sem uso. 

A lei nº 8.666/93 não veda a exigência em editais de equipamentos novos e sem uso. 

 
Contrariamente ao alegado pela impugnante não se trata de exigência sem razoabilidade. 

Em uma licitação cujos fornecimento de máquinas é parte essencial do contrato é lícito a exigência de 

que a máquina seja nova e sem uso é absolutamente justificável, porque a qualidade do serviço tem 

íntima ligação com o estado de conservação da máquina, inclusive no que concerne à reposição de peças. 

É de se apontar, também, que tal exigência em nada fere o princípio da competitividade 

do certame licitatório, posto que as empresas que atuam no mercado devem sempre contar com uma 

certa quantidade de máquinas novas, para atenderem aos consumidores que fazem tal sorte de 

exigência, sejam eles públicos ou privados. Acrescente-se, ainda, que essas máquinas deverão ser 

apresentadas apenas pelo vencedor da licitação, não se impondo nenhum ônus aos licitantes pela 

simples participação no certame. 

Ademais, várias empresas têm condições de atender o quanto solicitado no Edital, o que foi 

devidamente verificado na fase interna da licitação, mediante a realização de pesquisa de preços. 

Frise-se, ainda, que o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a 

questão é que as características dos bens a serem licitados cingem-se ao poder discricionário o 

administrador. 

 

Portanto, não procede a impugnação quanto aos itens 1.1 e 1.2 do Memorial Descritivo. 
 
 
b) Impugnação da quantidade de doses – consumo estimado, independe do público médio 

durante a pandemia. 
 

O Memorial Descritivo foi bem claro ao estimar o consumo em 20.000 (vinte mil) doses, 

independentemente da quantidade de pessoas, funcionários ou visitantes, que possam eventualmente 
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utilizar as máquinas. 

Portanto, o critério para cálculo de preço é bem claro, não deixando margem de dúvida. 
 
Ademais, o número de máquinas foi dimensionado de acordo com a sua utilização. 
 

Observe-se, em adendo, que a pandemia causada pela Covid- 19 está claramente 
arrefecendo na Cidade de São Paulo, havendo previsão de retorno ao regime de trabalho presencial, 
possivelmente no mês de setembro. 
 

Dessa forma, não procedem as Impugnações apresentadas em relação ao número de 
doses, e a solicitação de indicação de público médio durante a pandemia. 

(…)” 
 
Diante de todo o exposto e consubstanciado no fato de que uma decisão em contrário ferirá 

os princípios administrativos da LEGALIDADE, da ISONOMIA, do JULGAMENTO OBJETIVO e da 
FINALIDADE, CONHEÇO da IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa JP SMART VENDING OPERADORA 
DE MÁQUINAS AUTOMATICAS LTDA, para, no mérito, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE, mantendo-se os 
termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 12/2020. 

 
Publique-se a presente decisão no sítio eletrônico da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado 

de São Paulo. 
 
FAPESP, 11 de agosto de 2020.  

 
 
 

Michel Andrade Pereira 
Gerente de Licitações, Patrimônio e Suprimentos 
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