
MAIONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

01.04.018502.000274/2022-96 

Objeto: Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de 
fornecimento de alimentacao preparada tipo: Brunch, Coffee Break, Almoco Executivo, 
Coquetel a Lanche em atendimento as demandas desta Agencia de Desenvolvimento 
Sustentavel do Amazonas - ADS. 

Impugnante: A RARSS RESTAURANTE LTDA. 

Modalidade de Licitaca"o: Pregao Presencial n° 006/2022-CIL-ADS / Registro de Precos 
006/2022. 

DECISAO DO PREGOEIRO - RECURSO ADMINISTRATIVO 

1. DA ADMISSIBILIDADE 

O criterio de aceitabilidade das razoes recursais exige a manifestacao motivada, o que 
foi promovido nos autos pela Empresa RECORRENTE que, antes do termino do prazo de 

05 (cinco) dias uteis apos finda a fase de habilitacao, em observancia ao disposto no art. 

59, § 12 da Lei Federal n° 13.303/2016, atendendo ao que prescreve o item 11.1 do 
Edital. 

Logo, nao ha vicios ou impropriedade que maculem a admissibilidade da Impugnacao. 

Nao obstante, apos notificada a Empresa Recorrida para interposicao das contrarrazoes 

recursais a mesma manteve-se inerte. 

Assim, a peca recursal apresentada cumpre os requisitos de admissibilidade previstos 

na legislacao, razao pela qual o I. Pregoeiro delibera pelo recebimento para os devidos 

fins de direito. 

2. DO RELATORIO 

A Recorrente participou do Pregao Presencial n9 006/2022, concorrendo a todos os itens 

e sagrando-se vencedora do item 03. Contudo, no tramite procedimental identificou 

algumas supostas impropriedades as quaffs obstam a lisura da isonomia e 

competitividade do certame. Inconformada manifestou a intencao recursal na sessao do 

certame o que foi registrado em ata e, tempestivamente, apresentou as respectivas 

razoes. Pois bem, ao analisar as razoes recursais vislumbra-se que o cerne do 

questionamento esta na legitimidade dos atestados de capacidade tecnica 

apresentados pela Empresa FRAXE E VIEIRA LTDA, vencedora dos itens 01, 02, 04 a 05 

do presente certame, consoante vislumbra-se a seguir: 

"(...) Sabemos tambem que a presuncao de veracidade de um documento dito oficial no seja absoluta, 

ela deve prevalecer diante da ausencia de provas que levem a constatar uma possivel invalidade. 
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(...) a A. W. FABER-CASTELL Amazonia S.A. emitente do Atestado de capacidade tecnica em favor da 

RECORRIDA nao e da administracao publica e sim e uma empresa privada, portanto nao resguarda a ela 

nem ao documento o principio da veracidade. 

(...) requer que a RECORRIDA apresente as notas fiscais que comprovam a prestacao de servico no referido 

periodo de 2020 a 2021". 

Ato continuo, em observancia aos principios da ampla defesa e do contraditorio bem 
como do subitem 11.1.1 do Edital a Empresa FRAXE E VIEIRA LTDA, vencedora dos itens 
01, 02, 04 e 05, foi devidamente notificada para apresentar contrarrazoes e, findo o 

prazo legal, nao interpos manifestacoes mantendo-se inerte. 

E o relatorio. 

3. DO MERITO 

Apos os tramites processuais de praxe, vieram os autos ao Ilustrissimo Sr. Pregoeiro que 

passa a manifestar-se atraves da seguinte decisao. 

Versam os autos sobre Recurso Administrativo interposto contra decisao do Pregoeiro 

que, no certame licitatorio inerente ao Pregao Presencial n° 006/2022, declarou a 

Empresa FRAXE E VIEIRA LTDA vencedora dos itens 01, 02, 04 e 05 mesmo corn a 

evidencia de equivocos na habilitacao. 

Averiguando os autos, o cerne da questao cinge sobre a falta de qualificacao tecnica 

para fornecer corn esta Agenda haja vista a suposta falta de legitimidade dos atestados 

de comprovacao para aptidao tecnica o que acarreta na desclassificacao da Empresa 

vencedora do certa. 

DA TEMPESTIVIDADE 

Feitas as premissas iniciais, preliminarmente e oportuno ressaltar que a decisao ora 

prolatada e tempestiva pois fora publicada antes do termino dos 05 (cinco) dias uteis 

estimados pars concretizacao deste ato, cujo termo inicial e o primeiro dia apos o 

termino do prazo de contrarrazoes recursais. 

DAS CONSIDERAcOES INICIAIS 

Os certames licitatorios e as contratacoes publicas desta Agencia sao regulados pela Lei 

n° 13.303/2016 cujas regras sao potencialmente mais ageis e flexiveis que a Lei de 

Licitacoes e contratos n° 14133/2021 haja vista que a governanca da empresa publica e 

da sociedade de economia almeja alcancar a major eficiencia e produtividade. Nessa 

toada, o artigo 59, §1° do diploma legal supramencionado preve a possibilidade de fase 

recursal e restringe-se a estipular prazo para a apresentacao das razoes. Destarte, 

dispensavel inclusive a necessidade de manifestacao de intencao de recurso na sessao, 

portanto, estao presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso inexistindo 

ofensa ao principio da isonomia e da legalidade. 
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Vencido isto, em averiguacao as propostas de preco apresentadas nos itens 01, 02, 04 e 
05, vislumbra-se que a Empresa recorrida sagrou-se vencedora ao ofertar preco menor 

que o proposto pela Empresa Recorrente sem que houvesse violacao ao carater 

competitivo do certame inclusive sendo ofertado a ela, na fase de lances, a 

oportunidade de apresentar preco menor que a da proposta vencedora, contudo, 

quedou-se inerte. 

DA ANALISE DO MERITO RECURSAL 

DA QUALIFICAcAO TECNICA DA RECORRIDA 

Preve o inciso XXI do art. 37 da Constituicao Federal que o procedimento licitatorio 

"somente permitira as exigencias de qualificacao tecnica e economica indispensaveis a 

garantia do cumprimento das obrigacoes". A Lei de Licitacoes, por sua vez, indicou em 

seu art. 30 que podem ser exigidos atestados com o objetivo de comprovar a aptidao 

para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades 

e prazos corn o objeto da licitacao, been como a qualificacao da equipe tecnica que se 

responsabilizara pelos trabalhos. Decorre dessa previsao o enunciado da Sumula 263 do 

TCU que indica ser legal para a comprovacao da capacidade tecnico-operacional das 

licitantes, desde que limitada as parcelas de maior relevancia e valor significativo do 

objeto a ser contratado. A qualificacao tecnica tern a finalidade de aferir a aptidao do 

licitante conferindo seguranca a Administracao Publica de que o mesmo possui pleno 

conhecimento tecnico para a execucao do contrato. 

Partindo dessa premissa, ao avaliar a qualificacao tecnica do licitante detentor da 

melhor proposta, vislumbra-se que fora apresentado um atestado de capacidade 

tecnica fornecido por empresa privada demonstrando sua capacidade para prestacao 

do servico almejado, contudo a Recorrente impugna este atestado arguindo que a 

prerrogativa de presuncao de legitimidade e exclusiva dos expedidos pelos Orgaos e 

Entidades da administracao publica razao pela qual a legitimidade fica coadunada a 

apresentacao das respectivas notas fiscais. 

De fato, os documentos emitidos por servidor publico gozam de fe publica nos termos 

do art. 19, II da Carta Constitucional. Assim, presumem-se verdadeiras as informacoes 

contidas em certidoes, atestados, declaracoes e demais atos expedidos pela 

Administracao Publica. Já no tangente aos atestados emitidos por empresa privada, 

apesar de inexistir permissivo legal para exigir a apresentacao das notas fiscais anexadas 

ao referido ato, uma vez questionada a legitimidade do documento oficial, e permitido, 

solicitar a apresentacao de documentos que complementem o ato. 

Esse e o entendimento do TCU a esse respeito: 
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"E indevida a exigencia de que atestados de qualificacao tecnica sejam acompanhados de copias das 
respectivas notas fiscais, visto nao estarem ester ultimos documentos entre os relacionados no rol 

exaustivo do art. 30 da Lei 8.666/1993 - Acordao 944/2013-Plenario". 

Vale ressaltar que fora oportunizado a Recorrida o prazo legal para as contrarrazoes 
recursais, oportunidade na qual poderia apresentar as respectivas notas ou contratos 
correspondentes ao atestado de capacidade tecnica sob suspeita para sanar duvidas e 

omissoes, porem findo o prazo nao apresentou manifestacao. 

Por todo o exposto, vislumbra-se que a apresentacao das Notas Fiscais e medida 

imperativa para tornar legitima a qualificacao tecnica da Empresa Recorrida a prestacao 

dos servicos almejados por esta Agenda, configurando sua omissao quanto a 

apresentacao dos mesmos a falta de interesse de agir razao pela qual, tendo em vista a 

aptidao tecnica ser declarada por empress privada, nao esta sob a egide da presuncao 

de veracidade. 

Vale ressaltar que o I. Pregoeiro entende ser desnecessaria a realizacao de diligencia 

haja vista que as informacoes contidas nos autos estao eivadas de razoes legais e 

circunstanciais para apreciar o merito do feito. 

4. DA DECISAO 

Por todo o exposto e consubstanciado na analise das arguicoes formuladas pela 

Recorrente, conclui pelo conhecimento do recurso e que, no merito, the seja dado 

PROVIMENTO, declarando a INABILITAcAO da Empresa FRAXE E VIEIRA LTDA, vencedora 

dos itens 01, 02, 04 e 05, do certame e, consequentemente, proceda-se a convocacao 

da proxima Empresa seguindo a ordem de classificacao das propostas apresentadas e 

lances ofertados. 

Encaminhe-se os autos a autoridade competente para analise, consideracao e decisao 

do Recurso Administrativo em pauta. 
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ANDRE ALEXANDR E IMA RIBEIRO 
Presidente da Comiss.. rl terna de Licitacao 
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