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Ao Ilustrissimo Senhor Pregoeiro Jorge Augusto Cardoso
Nascimento Pregoeiro da Prefeitura Municipal da Morada Nova.-CE.

JOSE ABIDEHAGO NUERE EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ soh n°"` 'Ú8.508.3'78/000.1-O2, locali.zada
na estrada do Fio,
n° 1740 - Coaçu - Eusébio/Ce,
vem
tempestivamente, por seu representante legal infra firmado, com
fulcro no artigo 109, inciso I, “a”, da Lei n° 8.666/93, e
art.4, Inciso XVIII interpor recurso, tendo em vista que, aberto
o prazo p-ara manifesta-cao de recurso na data de 13/0772020, a
referida empresa manifestou-se contra os argumentos registrado
pelo Senhor Pregoeiro quanto sua inabilitaçao.
I-

DA TEHIPE8'I'IVIDADE

Um. dos requisitos de admissibilidade do recurso- pelo
Pregoeiro conforme prever o ordenamento juridico patrio é
a manifestação de .forme imediata e motivada eo final da sessão
gps declarou o vencedor do certame, sendo-lhe concedido o prazo
de três dias para a apresentacao das razoes do recurso. Assim,
tendo a proponente manifesta-do. interesse de recurso na data de
IBXD7/2020, e protocolado o recurso na data de 15/07/2020, o
present-e recurso e tempestivo, por atender todos o-s requisitos
de admissibilidade.
-

II- RECURSO 1-'LDHIHI BTRRTIVO

Í.

Contra a decisao do Senhor Pregoeiro Jorge Augusto
cardoso Nascimento que julgou,
inabilitado a empresa Jose
Abidenago Nobre Eireli, apresentando as seguintes justificativas
para fundamentar sua decisao: “Licitante JOSE JIBILIEHHGO foi
desclassificada por não atender ao item 6.5.1 do edital e não
anexar s dccunuctsgão exigida no item 6.6.8 também do Edital".
[Grifo Nosso) .

Faremos transcrição integral do item 6.5.1 e 6.6.8 do
edital, para apresentar as definições “regra do jogo" definido

no editei do Ensaio arzrsonicc SRP na EE-002/2020 R urvznsas,
promovido pela Prefeitura de Morada Nova-CE.
Então, vejamos:

“6.5. QUALIFICAÇÃO rﬂolwrcn
6.5.1. Apresentar Atestado em papel timbrado do
Órgão (ou empresa) emissor, com data de emissão

de no máximo

01

(um)

mo da data da

sessão,

r

i É?/5;
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devendo
conter
informações:

no

minimo,

as

L' É
'

segufaasﬁ

a) razao Social, CNP] e da.dos de contato do
orgão (ou empresa) emissor:
b)
descricao
do
objeto
contratado
(ver
especificidade de cada lots);

o) prazo de entrega dos produtos, ei
d) assinatura e nome legível.do responsavel pela
gestao do contrato. Esses dados_ poderão ser
utilizados pela PMN/CE para comprovação das
informações.

6.6.9. Cadastro Nacional de Condenacoesƒ Cíveis
por atos ana improbidade Administrativa,_nantido
pelo
Conselho
Nacional
de
“Justiça
(www.5ni.jus.br/improbidadeF*
adm/consultar
reguerido.php)F.
.
1

¬.

Incialmente
queremos
apresentar
alguns
termos
relacionados ao objeto da licitação, assim como, ao referido
lote II. Tendo em vista que, o atestado apresentado pelos
participantes deve corresponder ao lote, por trata-se de
criterio de julgamento menor preço por lote.

O PREGÃO ELETRONICO SRP NS- PE--00.2/2¿O2O - OIVERSAS tom

como objeto: a SELEÇAO OE MELHOR PROPOSTA ATRAVES OE REGISTRO OE

PREÇOS PARA A FUTURA AOUISTÇAO OE PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS OE

_\_

REHEIQES PRONTAS (SERVIÇOS DE BUFFET, LANCES E QUENTINHAS,
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DAS'
DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
(SECRETARIAS)
DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE MORADA NOVA.

(Grifo Nosso).

Definições de acordo com Dicionario Aurelio:
Refeição: A porção de alimento que se toma a certas horas
do dia ou da noite. Ato de restaurar as forces. [Brasil] Pop.
Refeição de assobio, cafe e pao com manteiga.
Lanches: Refei<;:ao ligeira entre o almoço e o jantar;
merenda.

Quentinhas: Bras Embalagem de isopor ou aluminio, usada
geralmente em viagens, para conservar os alimentos quentes.
Feito esses apontamentos,
passamos Pi discorrer da
justificativa usada pelo Senhor Pregoeiro Jorge Augusto Cardoso
Nascimento zpara inabilitar' a empresa Jose Abidenago Nobre Eireli,

argumentos

esses

que

nao

tem sustenta-cao

legal

editalicia.
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III - DOS FATOS SUBJAGEINTEB

l.
A-cudindo ao chamamento desse Órgão para o certame
licitacional susografado, a recurs-ante e outros licitantes dele
vieram participar.
2. Suc-ede que, apos analise dos documentos de HABILITAÇÃO -da 1”
Primeira coloca no Lote II, La má Casa REFEICDEB LTDA. LE, a
mesma foi declarada Inabilitada por nao apresentar os documentos
exigidos nos itens 6.6.? e 6.6.8. do edital, passando-se a
Eisegunda coloca do Lote II, a em-presa Jose sbidenago Nobre Eireli,
o Senhor Pregoeiro equivoc-adam-ente inabilitou a
referida usando os seguintes argumentos, conforme transcrito:
“Izici tan-te JOSE ABIDEHGO foi desclassificada
por não atender so item 6.5.1 do edital e não
anexar s doctsoentapão enigpda no item' 6.6.6
também do Edi tal”. (Grifo Nosso; .
` capaci'dd
I e mresa
O atestado de
a e Té cn i ca' apresen td
a o pe.a
p
Jose Abidenago Nobre -- Eireli foi fornecido pela Prefeitura
Municipal de Jaguaribara, sendo que, nas especificações do item
07 do atestado de capacidade técnica e claro e cristalino gpppto
ao

fornecimento

de

alimentos,

bebidas,

coofrs

breaks,

com

frutas, pão, bolos e jantar com dois tipo de carne [carne
vermelha e carne branca; ., duas pppões de srror (srror branco e
psrboliradoz salada, dois tipos do sucos.
Por tra ta -se de a-.tes tado de capacidade técnica. fornecido
Er pessoa juridica de direito público, é' digensado Er lei a
obriga tcriedade do reconhecimento de firma, pois é sabido gps
documentos emitidos por orgãos públicos detﬂ fé pública.
Data vënia, os argumentos apresentados pelo Senhor
Pregoeiro como justificativa para inabilitaçao da empresa Jose
Abidenago Nobre - Eireli nao tem guarida legal. Qualquer
licitante quando inabilitado -sem motivaçao legal deve buscar a
reparação do ato administrativo que gerou resultados adversos ao
definido por lei. Seja diante- de pedido de medida- cautelar no
Tribunal de Contas- do Estado. do Ceara, solicitaçao de efeito
suspensivo ou anulatorio do edital ou parcial, seja por meio de
manda-do de segurança ou denúncia- via Ministério Publico Estado,

quando os recursos forem de origem Municipal ou Estadual.
Transcreveremos a.s- esp-eo-ificacões do lote II,
aos lanches:
Loss II «- Lmcms

referente

A
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¬
CONSEPPT - CONS, EVENTO. PROD, PALESTRAS E msromsmos
É
0
ENC. ESTRADADURON.1414oCEP-S1.1SS-uoo-EUSEEIO-CE
*-Tp
'DEFE
¿»:›;f_FE'
,- .
E-ms: CONSEPPTgS›.m|)..cOu Foo: (SS)Pa142244S I (OPS) S 9605.2445
-qz,`¡'=?
65"-. '50
CNP.) N* oa SSS SISOUU1 02
¬"1`. `PORsEcI1m=|¬IO DE LANCHE IIS OPÇÃO): CONTENDO: UMA PORçÊS*'*“"`
'DE SOLO FOPO ou LISO. UM COPO DE SUCO OU REFRICERANTE
ul;
Dib

___.'¿3çJO1~‹IL SPRORES vARIAOOS.___
_ __ _
Y E. :PORNECINENTO DE LANCHE (E4 OPCAO), CONTENDO: UMA PORCAOz
DE

TORTA. DE

FRANGO,

UM

i

3.

COPO

4

DE

SUCO

OU

REFRIGERANTE

4 ......._.__.í_.__.............

FORNECIMENTO DE LANCHE (3ﬂ OPCAO) CONTENDO: UM SOLDADO)
«
(Perseu, CARNE, mismo), COM NO MINIMO SCC, UM COPO OE*
.SUCO OU REPRIOERANTE OE CUONL OU SALADA -DE FRUTAS;
E SAOORES vARIAOOS.
__
BREAK:
4. FORNECIMENTO OE LANCE E (41 OPÇAO), TIPO OOFPSE
4
4 LN
CAFE, UM LEITE, DOIS TIPOS OE SUCO COM :ZOOML CADA,
4
CHOCOLATE OUENTE, SALOADO NIONINRA, CANUOO, SOLINHA OE
4
OUEIJO OU PASTEL) E FRUTAS (PARANA, MAMAO, MELAO E
MELANCIA.
___
5. FORNECIMENTO DE LANCHE (45 Osäo) COTENOO: Us casi, tm;
ILEITE, DOIS TIPOS Os SUCO COM 2oo14I.,"CADA CHOCOLATE,
;
QUENTE, UM TIPO DE SOLO (FOFO OU MOLE), UM PÃO C/PATE, _
A UMA TAPIO§_:A.
_
S. FORNECIMENTO DE LANCHE <S= OPCAO) COTENDO: UM COPO Os
E

« SUCO E / OU REFRIGERANTE

I
z

Ef OU CHOCOLATE QUENTE 'COM 2`.OOI.*£IL¿

ICAOA (SAEORES VARIADOS), UM SALCADO COM SCO E / OU FATIAI
,OE SOLO (FOFO OU MOLE) EJOU PÃO HOT DOC C/RECREIO
)‹FRANOO Ef OU CARNE MOIOA + MOLHO Os SALSICEA.
¡

¡-¡

I-al
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Apresentamos recorte
no atestado :na
COHSE-EIHEES
conforme segue abaixo:

|

IIIÇ

O

.das especificações dos serviços
capacidade tecnica apresentado,
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Quanto a
Eireli,

Á,

F”

--. ---z

inabilitacao da Empresa Jose Abidenago 'Nc)_:_›_;-;_e..'

em simples analise

comparativa entre as especificações

dos servicos exigidos em edital e as especificações do atestado
de capacidade tecnica apresentado pode-se fazer a constatação do
equívoco no julgamento cometido pelo Senhor Pregoeiro.
Cabe aqui ressaltar, anus consta ilegalidade rua processo
quanto a qualificação tecnica,
que poderá ser objeto de
questionamentos por outras vias legais, trata-se da limitação do
prazo de atestado de capacidade tecnica para no minimo 12 (doze)
meses.
Vejamos o que dizem às jurisprudëncias pertinentes ao
assunto:

1.
ﬁ

“Sobre o tema, o TCU _já decidiu atraves do Acórdão
1112/2008 Pleno:_"É indevida a fixacão de prazo de validade
de atestados" probatorios de qualificação tecnica dos
licitantes vinculada a data de sua expedição." Da mesma
forma, o Acórdão 33Uƒ2UD5 Pleno do TCU tratou da materia:
"Nao inclua nos editais: 1...) validade de atestados que
comprovem a qualificação técnica dos licitantes vinculada a
data de sua expedicão.""

o objetivo do atestado e aferir se o licitante pos-sui
aptidão e experiencia anterior em relacao ao objeto, pouco

importando a data em que o ocorreu a execucao, tampouco a
data de emissão do referido atestado,

ou seja,

não deve'

existir prazo de validade ou data de emissão» para os
atestados".

Nessa mesma linha de entendimento o Tribunal de Contas do
Parana já fechou entendimento:
“É ilegal exigir atestado de capacidade tecnica emitido nos
últimos
12
meses.
.Acórdão
1694/2019
TCE/PR Ieleno.
No caso analisado, o TCE/PH concedeu cautelar suspendendo
um pregão presencial, em raz-ao de exigencia restritiva,
visto que o licitante deveria apresentar atestado de
capacidade tecnica com data de emissão maxima de l2 (doze)
meses,
sob pena de inabilitacão. Referida exigência
contraria o d 5o do art. 30 da Lei 5.55-6f93, que veda
limitacoes de tempo ou quaisquer outras exigências nao
previstas em lei”.

com

Ainda por força de lei e proibido agente público atuar
base na .AUTUHUHIA DE VDHIADE, sendo admitido apenas o

determina as leisrpertinentes ao tema. Entao vejamos:

“art. 32 A licitacäo destina-se a garantir a observância
do principio constitucional da isonomia, a selecao da
proposta mais vantajosa para a administracao e-a promocao

d»

Mv
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sua semana como 14.1140 cs=a1.1mono-›sussa¡c- GE
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“---.
GNFJ: N° 08.50B.37BID0ü14D2
_..
do desenvolvimento .nacional susto-ntezvel e sera procëosa-da-É
julgada em estrita c.on'i'o-rmid-ade com os principios basico-s
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da prohidade administrativa, da
vinoul-acao ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.
5 ls É vedado aos agentes públicos:

I' - admitir,
convocação,

prever,

incluir ou tolerar,

-cl-ausu-las

'ou

oo.ndi.cöes

que

nos

atos de

comprometam,

restrinjam ou frustrem o seu carater competitivo-z inclusive
aos casos de sociedades cc:opera.t.ivas..., ' e esta-belecam
p.re.fe-rsncias ou distinct»-es em r-az-ao da naturalidade, da
sede ou domicilio dos li-.-Icitantea ou de. qualquer outra
circunstância .i-mpertinente ou irrelevante para o especifico
objeto do .c-ontra.ta_, ressalvado o disposto nos -de 52 a 12
de-'ste artigo ze no art. 3-a da Lei na 5.248, -de 23 de"z_outubro

se leal".

edital

Quanto à a-leg-acao de des-cumprimento do .item d..6`..d -do
pela empresa Jose Abidena--go Nobre* Eireli n-ao deve

prosperar te-ndo em vista
retirar A-

que,

consta

ﬂteeﬂ ﬁlmhrñmírn dn Tribüﬂãl

a

Ce-rtidäro Consolidaida

dE CÚHÉES di Uﬁiäül

1

Na pra-s-ente certidão ja -consta a e.x:Lgen.oia le-qae..l........ ........
item E3-.6-.B do edita.l.

Iv oolwamaçdrs mars:

-

Apos .de-clprar a empresa Jose A.bi.dena-qo Nobre Eireli
Inabilitada o Senhor Pregoeiro declarou a empresa SAULO SBNTIAGB
NMTTUA ME habilitada e vencedora do lo-te II. As justifica-tiva's
ap.re-sentad-as- pelo Senhor Pregoeiro para inabilitar a 'empresa

ev/

..'›¬
«gar

'Fr-Hi

5-._

É*

mas As|DENAco Nossa ana.:
CUNSEPPT - GUNS, EVENTO, PROD. .PALEBTRAS E TREINAMENTOS
em esmas no no N.1:4ú cs=«õ1.1õo»aoo - curso» ce

5*

E-mail: CON SEFPT@GMAiL.CDM Fono: _(B5)9B142244B I (035) 9 96064244-B

cual: N'na.a:›a.a1a:ooo1-oz

requer-se

o

provimento

do

presente

fã
'~--z .........,_
,Tê

i'a-z,,,,,,,,,_,.\

recurso,

objetivando que seja considerada Habilitada a ,empresa Jose
ãbidenaqo Nobre Eireli, e declarada vencedora do lote II, por
todos os fatos que foram. registrados até aqui. .Ainda, seja
disponibilizado no Portal de .Conta do Tribunal de. contas do
Estado/Municipios a pega recursal na integra, conforme instrução
normativaHn°,O4/2015. Extinto TCM/CE.
*

Tambem, findando. o processo fica desde já., rgg':¡..st.rado o
pedido de copia ingägral da processo, tendo em vista, possíveis
agões de agãc anulatoria do certame. Onde será ainda, remetido
cópia intgggal do processo a inszetoria/TCE¿'CE, e Para o tm
local regpcnsivel Ecla fiscalisagäo deste Mmnicipio.
Outrossim, lastreada nas razoes recursais, roga-se que essa

Comissão de Licitação reconsidere sua decisão, tornando
a
empresa Jose Abidenago Nobre Eircli Habilitada, na hipotese nao
esperada disso nao ocorrer, requer-se
subida desse recurso à
autoridade superior, consoante prevê o art.l09, Parágrafo 4”, da

Lei n° 8.666/9-3, observando-se ainda o disposto no Parágrafo do
mesmo artigo.
Nestes termos
Aguardo Deferimento

Eusébio, 15 de julho de 2020.
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Jose
Abidenago
Nobre
Eireli
deixa
explicito
um
certo
favorecimentri as “empresas da casa", tendo em 'vista que, os
apontamentos apresentados que geraran: a inabilitacao não tem
amparo nas regras editalicias e normais legais referente a
procedimentos administrativos de licitacoes.
IV - Do PEDIDÚ
De sorte que, com fundamento nas razoes precedenteme-nte
adutidas,
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