
PREFEITURA DE

Continua á instrução da cidade que queremos'

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Balsas/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N^: 11583/2022

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N^ 12/2022
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis (Programa Peixe Solidário], para
atender às famílias em situação de vulnerabilidade social, através da Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego do Município de
Balsas/MA.

RECORRENTE: F DE L SOUSA LTDA

CONTRARRAZÕES: T. V. L CAVALCANTE EIRELI

DECISÃO

1. DO RELATÓRIO

No teor deste processo licitatórip, cujo objeto é a contratação de empresa
para'fornecimento de.gçneros alimentícios perecíveis (Programa Peixe Solidário],
para atender às famflias em. situação dei vulnerabilidade .so.cial, a Licitante p DE L
SOUSA LTDA interpôs recurso contra a decisão da pregoeira que- habiljtou a
empresa T. V. L CAVALCANTE EIRELI. i - J v -

Em suma, a empresa demonstra seu descontentamento com. á decisão

que habilitou a recorrida, alegando que o atestado de capacidade técnica da empresa
T. y. L CAVALCANTE EIRELI não observou a exigência do edital, pois o objeto licitado
é PEIXE, não tendo a empresa comprovado o fornecimento de peixe.

As empresas foram intimadas acerca do recurso interposto, tendo
apresentado contrarrazões a empresa T. V. L CAVALCANTE EIRELI.

Os autos recursais e processuais foram remetidos à Procuradoria Geral

do Município, para que esta, emitisse parecer jurídico quanto à legalidade das razões
interpostas, que por meio deste, opinou pela improcedência e indeferimento das
razões recursais.

Ao Fim, os autos recusais juntamente com a documentação habilitatória
fora remetida à esta Autoridade Competente, que decidirá acerca das razões
interpostas com base. nos fatos e fundamentos abaixo dispostos. : i ■. . .

2. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE: . ; - : .

■ a) Legitimidade - A.recorrente comprovara a sua legitimidade, confirmada com
o seu credenciamento que a qualifica como licitante, bem como, manifestou seu
interesse de recorre durante a sessão, conforme ata;
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b) Tempestividade - A recorrente, apresentou seu recurso dentro do prazo
legal

c) Cabimento - A recorrente fundamentara seus pedidos no dispositivo contido
no art. 109, da Lei 8.666/93, expondo suas razões de fato e de direito que
entenderam ser pertinentes.

3 - DA FUNDAMENTAÇÃO DOS RECUSOS DA RECORRENTE F DE L SOUSA LTDA

A recorrente F DE L SOUSA LTDA se insurge contra a decisão da
Pregoeira que habilitou a empresa T. V. L CAVALCANTE EIRELI.

Nas razões recursais a empresa alega que o atestado de capacidade
técnica da empresa T. V. L CAVALCANTE EIRELI não observou a exigência do edital
pois o objeto licitado é PEIXE, não tendo a empresa comprovado o fornecimento de
peixe. Requer, por esse motivo, a inabilitação da empresa. - .

Em tese de suas contrarrazões, a recorrida defendeu que "baseado neste
item [9.11.1 do edital) entende-se que a empresa cumpriu com o item disposto
apresentando vários Atestados, de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica
de direito públicõ e privado atestando o fornecimento de Gêneros Alimentícios em
geral o qual o objeto dó presente certame está enquadrado, portanto tornando-se
apta a fornecer o objeto em questão."

Considerando o. recurso, interposto, necessário verificar o que.o edital
estabelece:

:  ■ ■ ■ .. .

9.11.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que a licitante,forneceu ou fornece bens qu
materiais compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado
deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, :Constando

'' ' f ' I c • • , I V. . !j j 1V . 1 .j i, i -
seu ÇNPJ e .endereço completo, devendo ser assinado por seus
sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou
servidor responsável com expressa indicação de seu nome
completoecargo/função.(GN) - . . ; ... . ....

.  . -. j - ij: ..

o edital estabelece a exigência de apresentar atestado de'cápácidádé
técnica compatíveis com o objeto do Pregão. O objeto da licitação é fornecimento
de gêneros alimentícios perecíveis [Programa Peixe Solidário).

Dentre os documentos arrolados taxativamente pela Lei de' Licitações
para cobrar dos licitantes para fins de qualificação técnica, existem os atestados de
capacidade técnica que estão estipulados no artigo 30, II e § 1^ I da Lei n. 8.666.

No caso em' tela,'se encaixa nà hipótese do árt.-3Ò, li da Léi'8.è66y93.
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Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á
a.fgrifo nosso]:

i'-C"0;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para
a'realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos;

Os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar para a
Administração Pública? por intermédio de um documento subscrito por terceiro
alheio à disputa licitatória, de que o licitante já executou o objeto licitado em outra
oportunidade e a referida execução foi a contento, o que gerará confiança e
segurança à Administração licitàdora de o aludido. licitante possuir expertise
técnica. ' ' '"' •' ■ -

Pois bem. Analisando os atestados de capacidade técnica apresentada
pela empresa T. V. L CAVALCANTE EIRELI, verifica-se que esta apresentou atestado
que contempla o objeto licitado/qual seja,;gêneros alimentícios. Çonstatá-sei áihdài
que entre os inúmeros gêneros alimentícios já fornecidos pela empresa, inclui: carne
bovina, frango congelado: . ■ , , ' \

1  V' ' " '
'  '

BISCOITO TIPO ROSOUINHA SABOR COCO PCT.DE 4000 KG 140 RS SA9

1 CARNF. ROVlNA.MOinA PCTDEI11 KG 1 KG ÇOO RS 14.00

CEBOLA DEI QUALIDADE ■ ' : ; KG .40 RS :299,
EJÇTRAtO DETOMATEDÈ 190G KG ,170 RS 2.90 ,

FARINHA PE mandioca PCT DE OI.KQ KG 190 RS- ' " Z90

FEIJAO CARIOC/ítoDEOI KG Kd' 400 •RS"

FLOCOS DE MILHO PCT DE 500 G KG L 380 . RS JL. 1.70.

FLOCOS DE ARROZ PCT DE SOO G: KG 380 RJ,',. .  2.9^,

1 FRANGO INTEIRO CONGELADO' |KG UOO R$ 6.50

1 FRANGO PEITO CONGELADO. |KG 750 RS 10,00

IOGURTE CREMOSO COM POLPA-DE FRUTA.Ol LT LT 590 RS 8;00'

LEITE INTEGRAL^ PO PCT 200G KG 390 ■ RS 16,05.

MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE PCT DR 500G KG 580 RS . 3.00

{Trecho retirado do Atestado de Capacidade técnica emitido pela Prefeitura
Municipai de Montes Aitos)
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ITEM PRODUTOS UND. QUANT. V.UNriARIO

01 EXTRATO DE TOMATE DE 190G KG 160 6.10
02 FEUAO TIPO 1 PCT DE 01 KG KG 1.000 5.86

03 LEITE INTEGRAL EM PO 200G KG 300 16.29
04 LEITE UHT SEM LACTOSE EMBALAGEM DE 01 LITRO LT 200 5.00
05 LEITE INTEGRAL EM PO PCT 200G KG 200 22.22
06 ARROZ TIPO 1 PCT DE 05 KG KG 1.500 3.87
07 BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MALSFNA PCT RF 400 R KG 300 11.80
08 FEIJÃO TIPO 1 PCT DE 01 KG KG 250 5.80
09 MACARRAO PARAFUSO PCT DE 500 6 KG 800 4.30
10 MACARRAO TIPO ESPAGUETE PCT DE 500 G KG 800 3.60
11 MILHO PARA CANJICA AMARELO PCT DE 500 G KG 1.000 4.08
12 SAL IODADO PCT DE 01 KG KG 500 0.68
13 SARDINHA EM OLEO COMESTÍVEL KG 400 25.00

14
SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS EM GARRAFAS DE 500
ML SABOR CAJU

UND 1.500 2.41

1Ò CAKNbUUVINAMUIÜAPCI übOI kfs ÜM 1b,8b
16 FRANGO CONGELADO INTEIRO KG 500 8.54
17 PEITO DE FRANGO BANDEIJA DE 01 KG KG 500 .  9.21

18 ALHO IN NATURA KG 2ÒÒ Í9.ÓÒ

[Trecho retirado do Atestado de Capacidade técnica emitido pela Prefeitura
Múnicipai dé Maracdçumé)

Verifica-se que a empresa possui capacidade técnica para fornecimento
de gêneros alimentícios, o que incluiu carnes, conforme análise realizada pela
Pregoeira quando habilitou a empresa.

O Tribunal de Contas da União estabelece que: '

É. vedada a exigência de um número mínimo de atestados de
capacidade técnica, bastando que a empresa licitanté comprove
que já realizou o tipo de serviço desejado em pelo menos uma
ocasião.

Acórdão 571/2006-Segunda Câmara | Relator: MARCOS
BEMQUERER (GN)

O Supremo Tribunal de Jüstiça entende'que o atestado de capácidade
técnico não precisa ser idêntico. Dessá forma, ainda que a alegação da recorrente
seja de que a carne de peixe não tem similaridade com a carne bovina e de frango, é
possível considerar a capacidade da empresa T. V. L CAVALCANTE EIRELt: ''

(...}Por fim, rio que tange ao atestado de capacidade técnica
apresentada pela'empresa vencedora, o art 30 da Lei 8666/93
admite o atestado de equipamentos similares ao objeto da
contratação.' No mesmo sentido, utilizaridò também'Ia cláusula

"similares", é o disposto na Lei n. 14.133/2021, que, em"seu art 67,
prevê, para fins de aferição da habilitação técnica, a apresentação
de certidões ou atestados, que demonstrem capacidade
operacional na execução de serviços siriiilares de complexidade
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tecnológica e operacional equivalente ou superior.(...) (RMS 57652
ES 2018/0126367-9, STJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJ

29/11/2021). CGN)

Nesta esteira, como observa-se, as razões da recorrente não guardam

fundamentação, vez que, na documentação técnico-habilitatória da empresa
recorrida, especificamente quanto aos atestados de capacidade técnica

apresentados, é possível identificar que, a empresa fornece gêneros alimentícios,

incluindo carnes [bovina e aves), demonstrando assim a similaridade entre o objeto
já executado e o objeto licitado no certame, o que demonstra sua capacidade e

aptidão para fornecim,ento do objeto, bem como, restando demonstrada a

incoerência das alegações da recorrente. Diante das declarações da recorrente, para
fins de auxiliar na decisão desta autoridade competente, os autos processuais e as
razões recursais foram remetidas à Dòiita Procuradoria Geral do Município, para
que emitisse parecerijufídicó no intuito de,elucidar e,auxiliar nas questõeSiarguidas
pela recorrente. Em tes§ de seu parecer, a Douta Procuradoria expôs que:

Desta forma, após análise das razões postas pela recorrente e

conferência dos autos do procedimento acima identificado, em
relação ao alegado, bem como considerando os princípios- lei

interna do certame - e do julgamento objetivo, OPINAMOS que o

recurso apresentado não encontra guarida, devendo ser

mantido o résultado do certame.

'' " "' ■ Portanto,'diante todo b acima éxposto, e em observância aos'àspècfos e
(iispòsitivos legais, aos termos do edital e posicionamentos Jurispfudènciâis,
coiiclui-se que, as razões de fato e mérito afgüidas pelas récorrentes não merecem
prosperar.

Desta forma, esta AUTORIDADE COMPETENTE décÜde' pela
ÍMPRGCEDÊNCIÁ das razões recursais interpostas pela recorrente F DE L SOÜSA
ÜTDÀ", bem como, 'decido por MÁNTER a decisão da Pregoeira que' habilitou à
recorrente, permanecendo, portanto HABILITADA e CLASSIFICADA a empresa T.

V. L CAVALCANTE EIRELI. '

4-CONCLUSÃO

É certo que o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio, buscam
incansavelmente o respèito.que lhe é devido, pelo cumprimento de todos os deveres
legais estabelecidos pela Constituição Federal, pela Lei n^ 8666/93 e pela Lei n®

10.520/02. . .. . .
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Nos termos do artigo 3- a licitação destina-se a garantir a observância
do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
Legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade, e dos que lhes são correlatos.

A decisão da Pregoeira e a sua Equipe de Apoio foi alicerçada nos termos
legais e entendimentos legais, bem como nos termos do edital e exame da

documentação apresentadas pelas empresas participantes.
Portanto, no exame aprofundado dos autos e dos elementos neles

contidos, bem como, da análise do mérito recursal da recorrente e contrarrazões da

recorrida, esta Autoridade Competente se posiciona nos seguintes termos:

a) Decido pela IMPROCEDÊNCÍÀ e INDEFERIMENTO das razões recursais
interpostas pela recorrente F DE L SOUSALTDA;

b}.Decido por MANTER a decisão desta Pregoeira, que habilitou à.recorrente,
permanecendo, portanto, HABILITADA e CLASSIFICADA a empresa V. .L
CAVALCANTE EIRELI;

c) Dar ciência da decisão a todos .os licítantes; . . . L. k

d]. Pelo prosseguimento e continuidade dos atos processuais.

Balsas /MA, 13 de abril de 2022.

Camila Ferreira Costa

Autoridade Competente


