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TERMO DE REVOGAÇÃO 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL-003/2014 - FUMARES 
Contratação de empresa especializada objetivando a execução 
do preparo e fornecimento de refeições aos comensais do 
Restaurante Bom Prato – Marília/SP, com inclusão de mão de 
obra e gêneros alimentícios “in natura” bem como a limpeza 
geral, incluindo o fornecimento de materiais descartáveis e de 
limpeza, manutenção dos equipamentos utilizados na execução 
dos serviços na operacionalização da cozinha industrial. 
 
 
 

 
 
 

Revogo a presente licitação com base no artigo 49 da lei 8666/93. 
 
 
 
 

Marília, aos 30 junho de 2014. 
 
 

 
 
 
 
 

Paulo Roberto Vieira da Costa 

Presidente da FUMARES 
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Ofício nº 009/2.014 – Pedido de Anulação do Edital nº 003/2014 – Pregão Presencial 

 

 

Marília, 30 de Junho de 2.014. 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

 

    Cumprimentando-o cordialmente, conforme é de conhecimento 

público, este Município celebrou Termo de Convênio com o Governo do Estado, através da 

Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, com o escopo de implantação em 

nossa Cidade do Programa “Bom Prato”, cabendo a esta dd. Fundação a execução do citado 

Programa. 

 

    Entretanto, compulsando o Edital de Licitação n° 003/2014, na 

modalidade PREGÃO (Presencial), a qual está com data de realização prevista para o dia 

03/07/2014, a partir das 14:10 hrs., com o escopo de contratação de empresa para do preparo e 

fornecimento de refeições aos comensais do Restaurante Bom Prato nesta Cidade, o mesmo, com 

todo respeito, padece de impropriedades que, em tese, podem acarretar transtornos futuros à 

esta Municipalidade, caso não reparados. Senão vejamos. 

 

 

    Esta unidade requisitante ao elaborar o respectivo termo de 

referência não observou que alguns insumos que deveriam compor o cardápio alimentar estavam 

em dissonância com aqueles indicados no termo de Convênio firmado com a Secretaria de 

Estado e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. 

 

 

 Ao elaborar o termo de referência, esta unidade requisitante 

deixou de observar as seguintes diretrizes para formação do cardápio diário do Restaurante 

Popular – Bom Prato: O café da manhã (desjejum), conforme orientação da Secretaria de 

Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, deve ser composto por leite e achocolatado, 

café, pão com manteiga, requeijão ou frios e uma fruta da estação e no Cardápio do Almoço 

consta, dentre outros itens, farinha de mandioca Em direção oposta, consta no citado Edital 

de Licitação n° 003/2014 que o café da manhã (desjejum) será composto por Leite com café 

adoçado, pão (francês ou bisnaga ou outros, com margarina ou geléia ou recheio protéico) e, 

no almoço, ao contrário do determinado pelas normas de regência aplicáveis, não constou a 

farinha de mandioca, além de constar a preparação a base de ovos a qual é vedada pelo 

Governo do Estado. 

 

 

    Ante o exposto, resta demonstrado que o Edital de Licitação n° 

003/2014, bem como os orçamentos que serviram de base para a composição do preço médio 

estimado para contratação estão em completa dissonância com Convênio celebrado com a 

Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, em especial nos Cardápio do 

Desjejum e do Almoço, motivo pelo qual requeiro, com arrimo jurídico no artigo 49 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como na súmula 473 do E. Supremo 

Tribunal Federal a anulação do respectivo certame licitatório. 
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Atenciosamente, 

 

 

 

PAULO ROBERTO VIEIRA DA COSTA 

Presidente da FUMARES 

Ao Ilustríssimo Senhor 

Dr. BRUNO VALVERDE ALVES DE ALMEIDA 

DD. Diretor de Suprimentos 

 


