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DECISAO

Processo n.° 01.04.018502.000274/2022-96 

Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO. 

Interessado: A RARSS RESTAURANTE LTDA 

Versam os autos sobre apreciagao de Recursos Administrativo interposto nos autos do 

Pregao Presencial no 006/2022 cujo objeto e a contratapao de empresa especializada na 

prestagao de servipos de fortlecimento de alimentagao preparada tipo: Brunch, Coffee 

Break, Almopo Executivo, Coquetel a Lanche em atendimento as demandas desta 

Agencia de Desenvolvimento Sustentavel do Amazonas - ADS, por Participante 

inconformada corn o resultado dos itens 01, 02, 04 e 05, por vislumbrar vicios e 

impropriedades que deveriam acarretar a desclassificapao da Empresa vencedora. 

O processo observou os preceitos legais a editailcios, sendo oportunizado ao Recorrente 

a manifestapao de intengao de recurso e, apos, a interposicao das razoes o que foi 

devidamente usufruido tempestivamente. Em seguida, a Participante impugnada foi 

devidamente notificada para apresentar as contrarrazoes ao recurso administrativo, 

todavia, findo o prazo permaneceu inerte. Por fim, o Pregoeiro emitiu sua decisao pela 

admissao do Recurso e, no merito, pelo provimento. 

No mais, corn fulcro nos principios da celeridade a da economicidade, adoto na Integra o 

Relatorio constante na Decisao proferida pelo I. Pregoeiro. 

E o relatdrio. 

Apos vieram os autos a Presidente da Agencia de Desenvolvimento Sustentavel do 

Amazonas — ADS, na prorrogativa de autoridade superior para apreciagao do merito, 

advindo a decidir o que segue: 
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A nossa Constituigao, no o inciso LVII do Artigo 52, garante que o Estado nao deve 

exercer sua autoridade de forma abusiva ou autoritaria, mas situ criando espago para um 

processo administrativo justo a democratico, a so pode impor penas apes a comprovapao 

de culpa segundo as regras processuais que todos, inclusive o Estado, devem observar. 

O I. Pregoeiro, como representante da Administrapao PGblica, nao deseja o abuso da 

autoridade, como tambem nao quer admitir a continuidade de apoes que lesam o interesse 

pt blico a partir do abuso no use de prerrogativas, garantias a direitos ftmdamentais por 

aqueles que se relacionam corn a Administrapao. 

Feitas as premissas iniciais, diante do dilema apresentado, o I. Pregoeiro, optou em 

modificar o resultado da licitagao alcanpado no certame para inabilitar a Empresa 

vencedora a seguir a ordem de classificagao das propostas a lances ofertados na 

convocapao do proximo vencedor. 

Vale ressaltar que as diferencas entre os pregos cotados para media de referencia da 

administrapao a os alcancados apes as ofertas de lances apresentam diferenga substancial 

corn a obtencao de significativo desconto corn as propostas vencedoras. 

Uma vez ventilada a suspeita sobre a legitimidade do atestado apresentado para 

comprovar a aptidao tecnica da Recorrida para fomecer corn esta Agencia a por se tratar 

de documento expedido por Empresa Privada nao ha presungao de veracidade razao pela 

qual a Recorrida, quando the foi oportunizado mecanismo de defesa, deveria apresentar 

as respectivas Notas Fiscais para contrapor tal arguigao. 

Por todo o aludido, na qualidade de autoridade superior competente, corn fulcro nos 

fundamentos apresentados no julgamento recursal, decido pelo deferimento a manifesto 

pela ratificapao na Integra da decisao proferida pelo I. Pregoeiro, conforme fundamentos 

de fato a de direito, nela expostos. 
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Por fim, devolvo os autos ao Departamento de licitacoes para que, nos termos da Lei, 

informe aos interessados o resultado do julgamento recursal entre outras medidas 

cabiveis, bem como, promova a posterior homologacao e adjudicacao do processo 

licitatono. 

Publique-se, Registre-se a Intime-se. 

Manaus, 19 de julho de 2022. 
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MICHEf ~'  Q~BESSA 
Presidente da Agencia de Desenvolvi ento Sustentavel do Amazonas 
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