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TERMO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 52/2022

 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimen�cios perecíveis - Pão Careca Tradicional e Pão
Careca de Milho, por meio do Sistema de Registro de Preços, para atendimento ao Programa de
Alimentação Escolar – PAE/DF, de acordo com as demandas da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal – SEEDF, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos (Id.
100708510).

 

RECURSOS:

a) CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (id. 102779220); e

b) AGS FABRICACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  (id. 102779519);

 

CONTRARRAZÕES:

a) OLIVER COZINHA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (ids. 102779387,  102779815 e
102783569).

 

1. DAS ALEGAÇÕES DAS RECORRENTES

1.1. Em primeira óp�ca, destaca-se que a recorrente CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA (id. 102779220), impetrou recurso ante à decisão proferida no julgamento dos documentos do
Pregão Eletrônico SRP nº 52/2022, desta Pasta, alegando a imprópria habilitação e registros dos preços
da licitante OLIVER COZINHA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., nos lotes 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 e 15. 

1.2. Em síntese alega a recorrente, verbis:

"(...) EMPRESA DESCUMPRIU DIVERSOS ITENS DA "DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA"
(CAPÍTULO 13) EXIGIDA NO EDITAL, EX VI, SUBITENS 13.3.1.11 DO EDITAL E
13.2.1.A DO TERMO DE REFERÊNCIA.
EFETIVAMENTE, A EMPRESÃO NÃO APRESENTOU REGISTRO FOTOGRÁFICO DA
EMBALAGEM PRIMÁRIA COM OS RESPECTIVOS PRODUTOS DOS QUAIS
OFERECEU PROPOSTA!

EM VERDADE, A "OLIVER ALIMENTOS" APRESENTOU TÃO SOMENTE UMA
IMAGEM DA ARTE GRÁFICA DO PRODUTO, O QUE É EXPRESSAMENTE VEDADO
E PROIBIDO NO SUBITEM 13.2.1.a DO EDITAL!
(...)
A ''OLIVER ALIMENTOS'' NÃO APRESENTOU ATESTADOS DE CAPACIDADE
TÉCNICO-OPERACIONAL COMPROVANDO O QUANTITATIVO MÍNIMO (KG) PARA
OS ITENS NOS QUAIS FOI HABILITADA. 

(...) OS ATESTADOS TÉCNICOS APRESENTADOS PELA LICITANTE ''OLIVER
ALIMENTOS'' NÃO COMPROVAM ESSES MÍNIMOS 25% EXIGIDOS PARA OS
ITENS 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 E 15 DO CERTAME.

1.3. Dessa forma, em sede de pedidos, postulou, in verbis:



a) INABILITAR/DESCLASSIFICAR TECNICAMENTE A LICITANTE ''OLIVER ALIMENTOS'' EM TODOS OS
ITENS DO CERTAME POR DESCUMPRIR DIVERSOS ITENS DAS ''DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA'' (CAPÍTULO 13)
EXIGIDA NO EDITAL AO NÃO APRESENTAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA DO
PRODUTO DO QUAL OFERECEU PROPOSTA, POR APRESENTAR APENAS E TÃO SOMENTE UMA IMAGEM
DA ARTE GRÁFICA DO PRODUTO, O QUE É EXPRESSAMENTE VEDADO E PROIBIDO NO SUBITEM 13.2.1.a;

b) REANALISAR, SE FOR O CASO, TECNICAMENTE, A APROVAÇÃO DA LICITANTE ''OLIVER
ALIMENTOS'' NOS ITENS 03, 05, 07, 09, 11, 13 E 15, NO CERTAME, POIS, MATEMATICAMENTE, SEUS
ATESTADOS NÃO COMPROVAM AS CAPACIDADES TÉCNICAS E ECONÔMICAS PARA CUMPRIR UM
CONTRATO TÃO VULTOSO, FATO RECONHECIDO E ASSUMIDO PELA PRÓPRIA EMPRESA; e

c) NÃO REGISTRAR NENHUM PREÇO DA EMPRESA ''OLIVER ALIMENTOS'' NO SRP; 

 

1.4. Em segunda óp�ca, destaca-se que a recorrente AGS FABRICACAO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA  (id. 102779519), impetrou recurso no sen�do de ques�onar, in verbis:

(...)
"PRIMEIRAMENTE, quanto à embalagem dos produtos cotados, a Oliver
descumpriu os subitens 13.3.1.a do edital e 13.2.1 ‘’a’’ do Termo de Referência.
Com efeito, a empresa não apresentou registro fotográfico da embalagem
primária na forma determinada nos itens da documentação técnica.
Apresentou apenas uma imagem da ‘’arte gráfica’’ da embalagem do produto, o
que é expressamente vedado no item 13.2.1.a do TR, que literalmente afirma:
‘’não serão aceitas fotos/imagem da arte gráfica do produto’’.

(...)
SEGUNDAMENTE, é notório que a Oliver não apresentou atestados de
capacidade técnica suficiente para respaldar o quan�ta�vo total de
quilogramas exigidos (25%). Na verdade, é justo que se diga, a própria licitante
Oliver, durante o pregão reconheceu essa insuficiência de capacidade técnica
ao ques�onar V.Sª. sobre a pedido de envio de propostas ajustadas para todos
os itens que, em princípio, ela havia sido declarada vencedora.
(...)

b) MAREA E CIA LTDA A Empresa em tela, foi habilitada para os itens 6 e 12,
cujo somatório de quilogramas a�nge apenas 9.900 kg. O somatório do
quan�ta�vo de quilogramas dos dois itens a�nge 58.274 kg (29074 kg +
29200kg), exigindo, portanto, somatório de quan�ta�vos de kg de atestados
dos produtos da ordem de 14.568 kg (58.274 kg x 0,25%). Entretanto o
somatório dos quan�ta�vos de kg dos atestados apresentados somam 9.900
kg, representando apenas 68% da necessidade mínima de comprovação de
capacidade técnica produ�va. Verifica-se, assim que a licitante não apresentou
capacidade técnica suficiente para lastrear os dois itens em que foi habilitada.
Impõe-se, dessa forma a revisão da des�nação de itens para a MAREA
compa�vel com a capacidade técnica apresentada em seus atestados."

1.5. Em sede de pedidos, requereu, verbis:

a) Inabilitar tecnicamente a licitante Oliver Alimentos em todos os itens do certame por
descumprimento de itens da documentação técnica;

b) Reavaliar tecnicamente a aprovação da licitante Oliver Alimentos nos itens 2, 4, 8, 10, 13, 14, 15
e 16, à luz do quan�ta�vo total de kg dos atestados de capacidade técnica apresentados;

c) Reavaliar tecnicamente a habilitação da licitante MAREA E CIA LTDA, nos itens 6 e 12, em função
quan�ta�vo total de kg apurados nos atestados de capacidade técnica apresentados;

 

1.6. Estas foram as razões recursais.

 



2. DAS CONTRARRAZÕES

2.1. Em contrarrazões aos recursos apresentados pelas licitantes: CONTRIGO PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA (id. 102779220); e AGS FABRICACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 
 (id. 102779519), a licitante OLIVER COZINHA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA respondeu em sede de
contrarrazões, como se vê dos documentos: (ids. 102779387,  102779815 e 102783569), requerendo que
seja negado provimento aos recursos administra�vos interpostos.

2.2. Dessa forma, em relação a recorrente CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e AGS
FABRICACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , a recorrida alegou:

(...)
"No entanto, no caso concreto o que se observa são exigências
desproporcionais e ilegais, o que inviabiliza a par�cipação de diversas empresas
interessadas, restringindo o caráter compe��vo do certame.

(...)
Nota-se que o custo para rodar uma unidade de embalagem apenas com as
especificações para atender determinado edital, mostra-se inviável tanto para o
licitante como para o fabricante da embalagem, haja vista que os
equipamentos u�lizados para criarem esse �po de embalagem operam apenas
com a fabricação mínima de 08 milheiros de embalagens por , o que oneraria
esta Contrarrazoante, pois teria que suportar a compra de 08 mil embalagens
com especificações exclusivas, sem ao menos saber se seria a licitante
vencedora do certame, ressaltando o risco que a licitante poderia correr ao
adquirir um quan�ta�vo significa�vo de embalagens que teriam que ser
posteriormente descartadas por se tornarem inu�lizáveis face as especificações
exclusiva para o pregão em epígrafe.
(...)

Assim, nota –se que a exigência do 13.3.1.11 do edital mostram-se contraria à
contrária ao art. 30, § 6º, da Lei 8.666/93, pois a obriga esta Contrarrazoante à
adquirir um montante expressivo de embalagens, que poderiam ser
posteriormente inu�lizadas, caso essa Contrarrazoante não se sagrasse
vencedora do certame, o que demonstra ser essa uma exigência que só poderá
ser realizada à empresa vencedora, por ocasião da assinatura do contrato, e
não a todos os par�cipantes, como condição para habilitação.
(...)
Após análise dos fatos narrados pela recorrente, consignamos que a empresa
não guarda razão quanto às afirmações apresentadas, tendo em vista que toda
documentação citada pela empresa foi devidamente analisada no qual não
foram encontrados quaisquer elementos que ensejasse na inabilitação da
empresa, sendo que o atestado apresentado contempla os requisitos
estabelecidos para os itens 01 e 03 do Pregão 52/2022.

(...)
Nossa empresa de forma honesta e clara, ao ser convocada para os itens nos
quais ficou em segundo lugar informou via chat que não possuíamos atestado
para atender à solicitação:
37.910.982/0001- 69 15/12/2022 14:44:16 Prezado (a) Sr (a) pregoeiro (a), em
resposta a sua solicitação de envio anexos referentes aos itens 2,8, 10, 14 e 16
esclarecemos que não temos somatório de atestado suficiente para aderir os
itens que ficamos em segundo no qual estamos sendo convocado.

Cabe ressaltar que mesmo diante do fato de termos comunicado ao pregoeiro
da impossibilidade de atendimento aos demais itens aos quais fomos
convocados, procedemos com o envio da proposta de preço atualizada, na
expecta�va de que o Pregoeiro aceitasse nossa proposta para os itens 01 e 03 e
recusasse para os demais itens, no intuito de não tumultuar o rito licitatório,



porém fomos surpreendidos com a habilitação dos demais itens ques�onados
em nosso favor."
 

2.3. Em seus pedidos, requereu:

a) Que seja recebida a presente contrarrazões, por tempes�vo, nos termos da Legislação em vigor;

b) Mantenha a habilitação nos itens 01 e 03 da empresa OLIVER COZINHA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA por cumprir as exigências editalícias, notadamente quanto à apresentação de proposta
com preços exequíveis e capacidade técnica necessárias ao cumprimento da obrigações impostas para a
execução do objeto licitado em caracterís�cas, quan�dades e prazos;

2.4. É o breve relatório dos fatos.

2.5. Passa-se ao julgamento.

3. DA ANÁLISE DO MÉRITO

3.1. Em primeiro plano, tendo como prisma as alegações trazidas pelas recorrentes, cotejados
com a defesa da recorrida, a respeito dos atestados de capacidade técnica, este Pregoeiro entende que
os argumentos interpostos pelas recorrentes devem prosperar, tendo em vista as regras previstas no
edital e seus anexos, especificamente no subitem 14.9.5.2 do edital, verbis:

(...)

"14.9.5.2 Para comprovação do quan�ta�vo, será admi�do, atestados de
Capacidade Técnica que comprove no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do
quan�ta�vo do(s) item (ns) o(s) qual (is) a (s) interessada(s) esteja (m)
apresentando proposta." (Grifamos)

 

3.2. Outro ponto que nos leva a sugerir o deferimento das peças recursais é o fato de que, ao
administrador/Pregoeiro, é dever de observar, nos julgamento dos documentos apresentados pelas
concorrentes, os princípios: 

3.2.1 Princípio do julgamento obje�vo e da vinculação ao instrumento convocatório. A
importância do princípio do julgamento objeto é de toda sorte enorme, tendo em vista que é vedado à
Administração proferir decisão a seu bel-prazer, critérios subje�vos criados de ú�ma hora no
desenvolvimento dos certames licitatórios. O ilustre doutrinador Jessé Torres Pereira Junior, em de suas
obras salienta justamente isso em seu brilhante entendimento sobre o tema, na obra "Comentários à lei
das Licitações e Contratações da Administração Pública" (6a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 55)
Vejamos: "O principio do julgamento obje�vo atrela a Administração, na apreciação das propostas, aos
critérios de aferição previamente definidos no edital ou carta-convite com o fim de evitar que o
julgamento se faça segundo critérios desconhecidos pelos licitantes, ao alvedrio das subje�vidades
pessoal do julgador; ... ".

3.2.2 Princípio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do princípio da
legalidade e da obje�vidade das exigências habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a
observância das normas pré estabelecidas no instrumento convocatório do pregão. À administração
existe o dever de interpretar, nos julgamentos dos documentos trazidos pelos concorrentes, em
conformidade com as regras estabelecidas no edital, que tem força de lei entre as partes (Administração
X Concorrentes). Nesse passo, este é o princípio que vincula tanto a Administração quanto os
interessados, desde que, como salientado, as regras editalícias estejam em conformidade com as normas
e princípios que regem a espécie, conforme preleciona o art. 3º da Lei nº 8.666/93, e observado no edital
do pregão aqui apreciado. 

3.3. Dessa maneira, o julgador/Pregoeiro não pode fugir das regras estabelecidas no
instrumento convocatório do pregão, melhor dizendo, o agente público não pode ir contra o que se
encontra definido no edital, que tem força de lei entre as partes. Deve o julgador atender aos princípios e
obje�vos da licitação buscando alcançar a melhor proposta para a ocasião.



3.4. Ademais, o art. 3º da Lei de Licitações informa que a licitação tem o obje�vo de
estabelecer um procedimento formal igualitário para a seleção dos interessados em contratar com a
Administração, buscando alcançar a proposta mais vantajosa e favorecer um desenvolvimento
sustentável. É o que podemos traduzir do texto:

"Art. 3º A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio
cons�tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos. " (Grifo nosso)

3.5. Logo, a administração, licitantes, interessados e contratados, todos estão delimitados pelas
condições presentes no instrumento convocatório, desde que este não esteja em desconformidade com
os instrumentos norma�vos de hierarquia superior, conforme se depreende da leitura do art. 41 da Lei
geral de licitações.

 
"Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada." 

 

3.6. A Lei Federal de Licitações e Contratos Administra�vos nº 8.666/93 estabelece uma gama
de documentos para a comprovação de que a empresa eventual contratada tem capacidade para atender
a demanda pública. O obje�vo dessas documentações é evitar que se contrate uma empresa que não
tenha capacidade técnica, e não venha cumprir com o contrato, ou mesmo o faça de forma parcial,
precária e insa�sfatória, prejudicando a Administração com possível dano ao erário. 

3.7. Caso o julgador (Pregoeiro) venha se desvincular das normas estabelecidas no instrumento
convocatório do certame licitatório, ai sim, estaria pra�cando ato contrário às normas e princípios que
regem a espécie, podendo, com o ato pra�cado, gerar prejuízos irreparáveis à Administração. 

3.8. Dito isso, a respeito da alegação sobre a amostragem apresentada pela licitante OLIVER
COZINHA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, este Pregoeiro entende pelo deferimento das razões
trazidas pelas recorrentes, uma vez que no Edital (Id. 100708510) consta a exigência, mas
especificamente no subitem 13.3.1.11.

 

"13.3.1.11 Embalagem primária do produto - deverá ser apresentado registro
fotográfico, de frente e verso, da embalagem primária do produto do qual
oferecerá proposta. As informações expressas na embalagem devem estar
legíveis nas fotos apresentadas. As informações declaradas na embalagem
primária serão avaliadas conforme as especificações apresentadas no Folheto
Descri�vo (Anexo I), para cada gênero alimen�cio."

 

3.9. Em decorrência, pelo dever de obediência ao principio da vinculação ao instrumento
convocatório, a recorrida deveria ter apresentado o que se encontra previsto no subitem 13.3.1.11,
supra, o que não ocorreu, tendo sido apresentado uma imagem da ‘’arte gráfica’’ da embalagem do
produto, o que é expressamente vedado na alínea "a" do subitem 13.2.1. do termo de referência - Anexo
I do edital, que, afirma: ‘’não serão aceitas fotos/imagem da arte gráfica do produto’’.

3.10. Dito tudo isso, entendo que as razões dos recursos merecem prosperar, de acordo com os
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento obje�vo, tendo em vista que a
recorrida não apresentou comprovação de atendimento aos subitens 13.3.1.11 (alínea "a") e 14.9.5.2,
ambos do instrumento convocatório do Pregão Eletrônico SRP 52/2022, em apreço. Assim, fica ní�do o
entendimento deste Pregoeiro em inabilitar a empresa OLIVER COZINHA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA., por não cumprir com as exigências editalícias mencionadas acima. 



3.11. Aproveitando a oportunidade, em nome do princípio da eficiência, este Pregoeiro, ao
reanalisar a documentação referente à habilitação técnica, da licitante a MAREA E CIA LTDA ME,
vencedora dos itens 06 e 12, verificou que esta não cumpre com o mínimo de 25% exigidos no item
14.9.5.2 do Edital em questão (Id. 100708510), para os itens 6 e 12.

 "14.9.5.2 Para comprovação do quan�ta�vo, será admi�do, atestados de
Capacidade Técnica que comprove no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do
quan�ta�vo do(s) item (ns) o(s) qual (is) a (s) interessada(s) esteja (m)
apresentando proposta."

3.12. Dessa maneira, apresentou atestados que comprovam apenas 9.534 kg (nove mil e
quinhentos e trinta e quatro quilos), quando o exigido no instrumento convocatório, para os itens 6 e
12, seria no montante de 14.569 kg (quatorze mil quinhentos e sessenta e nove quilos). Vale acrescentar
que a licitante apresentou um atestado técnico sem a devida quan�dade (Id. 102555727 - Fl. 01),
referente a empresa Alto Relevo. 

3.13. Em sintonia a essa realidade, deve-se voltar a fase para oportunizar a licitante (MAREA E
CIA), em sede de diligências, para, se for o caso, re�ficar o atestado mencionado acima (Id. 102555727 -
Fl. 01), referente a empresa Alto Relevo, a fim de se verificar se a licitante cumpre com os quan�ta�vos
exigidos no Edital, para os itens 6 e 12.

3.14. É o mérito.

4. CONCLUSÃO

4.1. Diante do Exposto, este Pregoeiro, após cotejar as razões dos recursos, com as
contrarrazões, levando em consideração os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do
julgamento obje�vo, e ainda as normas que regem a matéria, entende pela procedência dos recursos
administra�vos trazidos pelas empresas: CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (id. 102779220);
e AGS FABRICACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  (id. 102779519), desclassificando assim a
empresa OLIVER COZINHA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.; e convocando, em sede diligência, a
empresa MAREA E CIA LTDA ME, vencedora dos itens 06 e 12, para, se for o caso, apresentar documentos
que possam possibilitar a aferição dos quan�ta�vos per�nentes ao atestado acostado aos presentes
autos id. Id. 102555727 - Fl. 01.

4.2. Esse é o entendimento deste signatário, que submente a instância superior, para
deliberações per�nentes.

 

ALBERTO MOHAMAD FILHO

Diretor da DILIC

DODF n° 130, 13 de julho de 2022, p. 31.
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