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ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO LICITATÓRIO 041/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 — SRP 

LICITANTE RECORRENTE: E. F. FERREIRA 
CNPJ: 18.320.979/0001-40 
OBJETO DO PROCESSO: AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 
COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A 
ATENDERAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA, ESTADO DO 
TOCANTINS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa E. F. FERREIRA com 

fundamento no item 15 do Edital, respaldado na Lei Federal n.° 10.520/2002, em face da 

decisão desta Comissão que a desclassificou da disputa do certame referente ao Processo 

Licitatório n°041/2019, Pregão Presencial n°001/2019 - SRP, para registro de preço para 

futura e eventual Aquisição de Material de Expediente, Copa e Cozinha, Gêneros 

Alimentícios, Limpeza e Higiene, destinado a atender às necessidades da Câmara 

Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins, pelo período de 12 (doze) meses. 

I 	— DA TEMPESTIVIDADE  

Verifica-se a tempestividade e a regularidade do recurso interposto pela empresa E. 

F. FERREIRA, visto que manifestou imediatamente a intenção de recorrer na sessão 

realizada em 27 de fevereiro de 2019, e foram protocoladas as razões recursais via física no 

dia 01 de março de 2019, ou seja, dentro do prazo de 03 (três) dias preconizados pelo Eddal. 

Frisa-se também que foi atendido ao previsto no inciso XVIII da norma do artigo 40  da Lei 

Federal n° 10.520/2002, bem como no item 15 do Edital. 

II 	— DAS FORMALIDADES LEGAIS 

Cumpridas as formalidades legais, registra-se que foram cientificados todos os 

demais licitantes participantes da existência e tramitação do respectivo Recurso 

Administrativo interposto, registrando-se tudo em Ata, abrindo-lhes vistas à apresentação 

de contrarrazões. 
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III 	— DAS RAZÕES DA RECORRENTE 

Alega a Recorrente, que discorda do Julgamento do Pregoeiro quando da análise 

dos documentos de Habilitação, propostas por ela, e que este a desclassificou por 

"suposta" falta de informações sobre o emitente do Atestado de Capacidade Técnica. 

Ainda segundo a Recorrente quanto ao Edital utilizado, alega que o mesmo não faz 

menção que o Atestado de Capacidade Técnica deveria apresentar informações pessoais 

do servidor que assinou, e tampouco que fosse necessário a autenticação da assinatura 

do mesmo. E também que não foi exigido timbre do órgão. 

Sustenta ainda a Recorrente nos seus fundamentos, que o pregoeiro não conduziu 

o procedimento ao arrepio da Lei, visto que o mesmo não lhe deu o direito de 5 dias para 

regularização dos documentos, o que, no seu entendimento, estaria previsto no  Art.  43, § 

10 da Lei Complementar n° 123/2006. 

Dentro dessa ordem de ponderações, a empresa Recorrente também pede pela 

reforma da decisão que a desabilitou para o fim de declará-la como habilitada para 

prosseguir na fase de lances do presente Pregão Presencial. 

IV 	—DOS FATOS 

A empresa E. F. FERREIRA, ora Recorrente, dos atos do pregoeiro do Pregão 

Presencial n°001/2019, na Sessão que ocorreu no dia 27 de fevereiro de 2019, às 

08h:30mim, quando da apresentação de suas razões, em primeiro momento alega ter 

cumprido todas as exigências contidas no Edital para credenciamento e habilitação, e que 

a Recorrente, por sua vez, foi declarada inabilitada e teve suas propostas desclassificadas, 

pelo fato de não ter apresentado atestado de capacidade técnica válido. 

Em ato contínuo, refutou-se a Recorrente quanto à importância das informações 

pessoais do servidor emitente do atestado de capacidade técnica, pois a vinculação 

serviria para saber se o servidor teria autonomia como gestor do órgão ou algum servidor 

que teria competência para fazer o presente atesto. 

Em seguida, a Recorrente afirmou que o edital de licitação não previa no Item 12.11 

e nem no item 12.11.1, a informação de como deveria ser feito o referido atestado de 
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capacidade técnica. O pregoeiro informou então que, se tratando de documentos emitidos 

por órgãos públicos os mesmos seguem um padrão e tem algumas particularidades como 

logomarca do órgão Público, assinatura, nome e cargo do atestante, e qualificação tanto 

do emitente quanto da empresa sobre a qual se faz o atesto. 

Em seguida o Pregoeiro, o questionou sobre nome e assinatura do servidor 

responsável, pois não tinha nem uma identificação para comprovação de poderes para 

atesto de tal investidura, com firma reconhecida em cartório, para comprovação de 

assinatura do mesmo. E a resposta da licitante foi a mesma, que o edital de licitação, no 

Item 12.11 e nem no item 12.11.1 não havia informação sobre isso. 

O pregoeiro questionou a veracidade do atesto, o representante da E F FERREIRA, 

inscrita no CNPJ n° 18.320.979/0001-40, localizada na Getúlio Vargas, n° 417, Lote 01, 

Bairro Senador, Aragualna/TO, representada pelo Senhor ANDRÉ PEREIRA 

RODRIGUES, brasileiro, solteiro, representante legal da empresa, portador da Cédula de 

Identidade n° 1185223 SSP-TO, informou que foi ele mesmo quem redigiu o Atestado 

de Capacidade Técnica, e que somente levou para a servidora ANGELA ALVES DA 

CRUZ, do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes. 

Em análise ao referido documento, constatou-se a logomarca da própria 

empresa licitante no referido documento, com isso aumentando ainda mais a certeza 

quanto à invalidade do documento e a correta inabilitação da empresa como citado em 

ata. 

Mantendo a Inabilitação, o pregoeiro prosseguiu a sessão, sendo que ao final da 

mesma o representante da empresa E F FERREIRA, informou em Ata o desejo de interpor 

recurso administrativo. 

V 	—DA ANÁLISE 

Cuida-se da análise do recurso interposto pela empresa E. F. FERREIRA, para 

reconsideração da decisão deste Pregoeiro que a desclassificou da disputa deste certame. 

Inicialmente, revendo-se todo o processo licitatório, verificamos que o Edital foi 

totalmente observado pela Administração Pública, sobretudo no que tange a 

documentação e as especificações do objeto, não havendo razão para ser contestado 
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nenhum procedimento utilizado, até mesmo porque o Edital sequer foi impugnado a esse 

respeito por nenhuma licitante antes da fase de lances, momento oportuno para isso. 

Registre-se que, a metodologia utilizada para a análise das razões apresentadas 

pelas Recorrentes encontra-se fundamentada conforme legislações vigentes, sendo as 

Leis 10.520/02, 123/2006 e 8.666/93 e diversos Manuais de Normas Técnicas. 

Frise-se, ainda, que o objetivo do presente Processo Licitatório é atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Araguaína estado do Tocantins. Para tanto, o Edital 

que orientou o presente Processo Licitatório foi pautado nos princípios norteadores da 

Administração Pública e nas cominações legais que baseiam todo o processo licitatório. 

O processo licitatório foi conduzido por profissionais competentes, os quais são 

nomeados pela Portaria n° 030, de 09 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial do 

Município de Araguaína n° 1726, de 09 de janeiro de 2019, página 09. 

Sabe-se que o julgamento de qualquer Processo Licitatório deve ser fundamentado 

em fatores concretos, exigidos pela Administração Pública em confronto com o ofertado 

pelas empresas licitantes, dentro dos parâmetros fixados no Instrumento Convocatório. 

Sobre o tema, destacamos a definição trazida pelo  Prof.  Adalberto José Kaspary, 

que ensina que "Atestado é um documento através do qual a autoridade comprova um 

fato ou situação de que tenha conhecimento, em razão do cargo que ocupa ou da 

função que exerce" (Kaspary: 1995, p. 108). 

A Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu  Art.  30, § 4°, assim dispõe: 

"Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação 
de aptidão, quando for o caso, será feita através de 
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado". 

Vejamos o que dispõe o  Art.  43, §1°, da Lei Complementar n°123/2006:  

Art.  43 (...) 

§1° Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado vencedor 
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do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do 
débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

(Grifou-se) 

Assim, após avaliação da documentação apresentada e das razões recursais, o 

Pregoeiro juntamente com a Equipe -de Apoio, partindo dos pressupostos elencados 

anteriormente, aplicando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o do 

julgamento objetivo, não vislumbra qualquer razão ao presente recurso. 

Assim, quando é alegado pela Recorrente que o Pregoeiro de forma infundada, o 

inabilitou, sem levar em conta que seu atestado é válido, tal argumento não merece 

prosperar. Pois a lei é bem clara quando diz que o atestado deve ser fornecido e 

claramente elaborado pela pessoa jurídica de direito público, no caso o Colégio Estadual 

Adolfo Bezerra de Menezes, e não feito pela própria empresa licitante, com a logomarca 

da mesma, ficando claramente perceptível que foi a mesma que redigiu o atesto. 

Além disso, o texto do documento apresentado não cita informações mínimas como 

o nome da escola e sua qualificação, número de contrato, Ata de registro de preço, ou 

pregão, não cita sequer a informações básicas ou a qualificação da servidora emitente do 

atesto. 

Quando é alegado pela Recorrente que o pregoeiro não conduziu o procedimento 

ao arrepio da Lei, visto que o mesmo não lhe deu o direito de 5 dias para regularização 

dos documentos, como o mesmo cita o  Art.  43, § 10 da Lei Complementar n° 123/2006, 

nós concluímos que é errônea tal afirmação, pois a lei cita somente documentos relativos 

à habilitação fiscal e trabalhista e não a qualificação técnica da empresa, o que não ocorreu 

no presente caso. 

I — DA CONCLUSÃO 

Assim, após detida análise das razões recursais, obedecendo aos princípios que 

norteiam a Licitação e a Administração Pública, o Pregoeiro juntamente com a Equipe de 

Apoio, conclui pelo NÃO PROVIMENTO do recurso apresentado pela empresa E. F. 

FERREIRA, inscrita no CNPJ n° 18.320.979/0001-40, mantendo o julgamento inicial, onde 
(5)* 
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a empresa recorrente foi declarada inabilitada do Pregão Presencial n°001/2019 - SRP. 

Encaminhem-se os autos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, 
ALDAIR DA COSTA SOUSA, para análise e decisão. 

Araguaína - TO, aos 12 dias do mês de março de 2019. 

zQ,L 	q/i (t-rci4:  
WESLEY  RAFA oLlvtIRA MOREIRA°  

Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Araguaína — TO. 

) 

ANDRE  ,SA  FERNAF1DES CARVALHO 
Ecjuipe de Apoio ao Pregoeiro 

FRANCISCO,N.ETO DE CARVALHO 
Equipe de Apoio ao Pregoeiro 

GUMERCINO. 
Equ.  e'de 

ORIM 
ao Pregoeiro 

ROSIRENE CARDOSO LIMA SANTOS 
Equipe de Apoio ao Pregoeiro 
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