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DECISÃO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO 

 

 

Processo administrativo nº: 20298.000075/2014-13 

Modalidade de licitação: Pregão Presencial SRP nº 48/2014 

Interessado: Maury Isabel Pereira-ME 

Pregoeira: Camilla Porto Camargos Vasconcelos 

 

 Processo suspenso tendo em vista se enquadrar no previsto no art. 109, alínea ‘a’ §2°. 

 

Transcorrido o prazo de apresentação das razões e contrarrazões (art. 4º, inciso XVIII, da 

Lei Federal nº 10.520/2002) aprecia-se o recurso, reconsiderando ou não a decisão recorrida, 

remetendo os autos devidamente informados para julgamento da autoridade superior, em cinco 

dias úteis (art. 109, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c 9º da Lei Federal nº 10.520/2002). 

 

Destarte, constatada a presença dos pressupostos recursais, passa-se ao juízo de retratação. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de processo licitatório destinado à aquisição de alimentos diversos, pela 

modalidade licitatória pregão registro de preço, com interposição de recurso pelo Interessado 

acima identificado. 

 

O Interessado apresenta suas razões recursais, visto estar irresignado com a sua 

inabilitação no certame licitatório acima referenciado.  

 

Fundamenta suas pretensões no art. 4°, inciso XII e XIII da Lei nº 10.520/2002, art. 43 § 

3° da lei 8.666/93 e nos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 

 

Anexa à peça recursal, atestado de capacidade técnica emitido pela empresa LUCAS 

SOARES CABRAL, cópia da ata do presente pregão e ata da sessão pública de abertura do 

pregão presencial n° 0088/2014 promovida pelo Sesc Pousada Bom Despacho.  

 

Conclui o Interessado requerendo: a juntada nos autos do processo do atestado de 

capacidade técnica com a firma reconhecida do representante legal e o retorno a fase de lances a 

partir do item 02 até o item 45 do edital. 

 

 Contrarrazões não foram apresentadas pelos demais licitantes. 

 

É o que se tem a relatar. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Incorre em equívoco, talvez até em má-fé a recorrente em suas alegações. Não houve a 

abertura do envelope de habilitação desta licitante após o encerramento da fase de lance do item 

um. Na sessão ocorrida dia 08 de agosto de 2014 percorreu-se lances por vinte e dois itens, sendo 

interrompida em razão do tardar da hora. Após, é que os envelopes de habilitação dos então 

vencedores foram todos abertos. 
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Tanto é que a recorrente foi vencedora do item nove. Em verdade seu representante em 

sessão foi desistindo de ofertar lances frente ao preços de seus recorrentes.  

 

É absurda a alegação do recorrente de que a partir do item dois deveria constar na ata de 

sessão a expressão ‘desclassificado’ no lugar de ‘declinado’. Ora, onde quer chegar a recorrente 

com a distorção da verdade? 

 

Desclassificou-se a recorrente pelo não cumprimento do disposto na cláusula de edital 

abaixo transcrita: 

 
“9.9. REGULARIDADE TÉCNICA 

9.9.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 

característica, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de atestados emitidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os Atestados de capacidade técnico-

operacional poderão ser apresentados com o nome e CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(is) 

da licitante.” 

 

 A recorrente trouxe aos autos um documento que não demonstra o fornecimento do 

objeto licitado em características, quantidade e prazos, conforme determina a cláusula acima. O 

documento impossibilitou, inclusive, qualquer tipo de diligência conforme sugestionado pela 

recorrente. 

 

Fato é que, o atestado apresentado na sessão ou o oferecido junto com o recurso, quanto a 

compatibilidade do objeto licitado, seja com relação a características, quantidades ou prazo, não  

cumpre a condição exigida no edital. 

 

O que espera o recorrente da pregoeira quanto a diligências se  sequer consta no pseudo 

atestado de capacidade técnica dados mínimos da empresa que o emitiu?  Porque o representante 

da recorrente em sessão não forneceu o telefone da empresa Lucas Soares? Até mesmo o telefone 

fornecido no dia onze de agosto, três dias depois da data da inabilitação, oito de agosto, não 

serviria para qualquer propósito a medida em que não demonstrada nos autos qualquer relação 

entre o empresário individual Lucas Soares, CNPJ N° 17.803.762/0001-29, e o restaurante 

“Buquinha”. 

 

Registre-se que diligências são sempre promovidas pela pregoeira ora signatária, e foram 

feitas durante este certame, em razão da apresentação desqualificada de documentos por parte da 

recorrente. Apresentou a recorrente uma cópia não autenticada do alvará de funcionamento e 

uma procuração dando poderes ao seu representante junto ao município de Nova Serrana. Estes 

papeis foram confirmados em diligência pela pregoeira. 

 

Equivoca-se, ainda a recorrente, quando pretende limitar ao rito do pregão, previsto no 

inciso XIII do artigo 4° da lei 10.520/02, a exigência de qualificação técnica, visto que o 

fornecimento de alimentos no âmbito desta prefeitura alcança um volume no qual é 

imprescindível contratar com empresa que tenha experiência para fornecer em características, 

quantidades e prazos satisfatórios às suas necessidades. Em outras palavras, somente a 

regularidade fiscal é insuficiente. 

 

Por fim, deixo de manifestar sobre o julgamento da pregoeira ocorrido no pregão 

088/2014 do Sesc Pousada Bom Despacho, na medida em que pautado em edital não apresentado 

pela recorrente. Ademais, trata-se de uma minuta de ata com carimbo de reconhecimento de 

originalidade pautado em lei federal não aplicável em rito processual licitatório. Por tanto, estes 

papeis são apócrifos.  
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3. DISPOSITIVO 

 

Por todo o exposto, decido pela não retratação da(s) decisão(ões) prolatada(s) em 

sessão pública. 

 

Remeto os autos à autoridade competente para julgamento, in casu o Secretário 

Municipal de Administração. Após o retorno, publique-se. 

 

Bom Despacho, 22 de agosto de 2014. 

 
 

 

Camilla Porto Camargos Vasconcelos 

Pregoeira Municipal 


