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PARECER N° 081-2015 / ASSESSORIA JURÍDICA / SENAC-DF 

 

CONCORRÊNCIA Nº 13/2015. 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
INTERPOSTOS POR G.H. ARAÚJO 
ELIAS, A.M. – DISTRIBUIDORA DE 
POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA – 
ME, COMERCIAL DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS RW LTDA e UEDAMA 
DE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA. 

 

 

 

 

 

Senhor Diretor Regional,  

 

Trata-se de consulta, sem número, na qual se requer 

emissão de parecer jurídico no intuito de subsidiar a decisão a ser 

proferida em recursos administrativos manejados por G.H. ARAÚJO ELIAS, 

A.M. – DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA – ME, 

COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS RW LTDA e UEDAMA DE 

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. O debate envolve a 

inabilitação das aludidas empresas na Concorrência SRP nº 013/2015. 

O exame dos recursos será subdividido em dois tópicos, 

dada a identidade de matérias, um composto pela empresa G.H. ARAÚJO 

ELIAS e o outro, pelas demais empresas. 
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I - CERTIDÃO. FALÊNCIA. PRAZO DE VALIDADE. 

Nas razões do recurso, a empresa G.H. ARAÚJO ELIAS 

ressalta que foi inabilitada por apresentar certidão de falência com data de 

2014. Pondera que esta certidão se mostra válida uma vez que dela não 

consta prazo de validade, tampouco o edital especificou o prazo máximo 

de emissão admitido. Junta fotocópia autenticada de nova certidão, 

emitida em 18 de agosto de 2015. 

Assiste-lhe razão. O edital (item 5.2.3), condutor da 

concorrência, exige apenas apresentação de “certidão negativa de falência 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física”. Como se observa, 

não há especificação a respeito do prazo máximo de expedição, motivo 

por que a Comissão deveria ter admitida como válida a certidão 

apresentada. 

Importante colocar em relevo que não se identifica no corpo 

do edital exigência no sentido de que os documentos apresentados 

tenham sido expedidos dentro de um período máximo. Este quadro, à luz 

do Princípio da Legalidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, 

justifica o provimento do recurso a fim de habilitar a empresa recorrente. 

Com relação à nova certidão apresentada, emitida em 18 de 

agosto de 2015, embora demonstre o atendimento ao item 5.2.3, não 

presta ao fim colimado, uma vez que já extrapolado o prazo destinado à 

apresentação de documento. 

Assim, considerando que a empresa recorrente apresentou 

tempestivamente a certidão exigida, opina-se pelo provimento do recurso 

interposto pela empresa G.H. ARAÚJO ELIAS, a fim de torná-la apta a 

prosseguir no certame. 
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II - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. COMPROVANTE DO 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPATÍVEIS EM 

CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS. 

Dada a identidade de matérias e fundamentos, procede-se o 

exame em conjunto dos recursos apresentados por A.M. – 

DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA – ME, COMERCIAL 

DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS RW LTDA e UEDAMA DE COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. Tais empresas foram inabilitadas por 

não atender a requisito atinente à qualificação técnica, especificamente 

quanto ao tema em foco. 

Em suas razões, as empresas ressaltam o atendimento à 

exigência descrita no item 5.2.4, “a”, do Edital, uma vez que 

apresentaram documentação necessária em conformidade com o teor do 

art. 30 da Lei 8.666/93 e Súmula nº 263/2011 do Tribunal de Contas da 

União. Em outra linha argumentativa, qualificam o edital de omisso por 

não especificar qual ou quais documentos deveriam ter sido apresentados 

com a finalidade de demonstrar atendimento ao mencionado item. 

Merece ser mantida a inabilitação. 

Consta do item 5.2.4, “a”: “Atestado(s) de Capacidade 

Técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 

expresso em papel timbrado do emitente, que comprove(m) que a 

licitante forneceu os materiais, compatíveis em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação”. 

A redação do item se mostra cristalina no sentido de o 

licitam demonstrar, por meio de atestado de capacidade técnica, o 

fornecimento de materiais relacionados ao objeto da concorrência, 
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inclusive com relação ao quantitativo fornecido, bem como o prazo de 

fornecimento. 

Não se divisa qualquer omissão no item do edital, tampouco 

deveria conter de modo minucioso a forma de comprovação da exigência, 

sob pena de dificultar a participação de empresas interessadas. Aliás, vale 

ressaltar que foi aceito, como válido, todos os documentos apresentados 

pelas empresas habilitadas nas quais se atestou o fornecimento de 

materiais compatíveis com o objeto da Concorrência, desde que 

acompanhado da quantidade fornecida e o período de fornecimento. 

Embora não se aplique ao SENAC, por constituir norma 

específica, anota-se que houve pleno atendimento a norma inserida no 

art. 30 da Lei 8.666/93. A redação do item 5.2.4 se inspirou justamente 

no referido artigo, motivo por que não se justifica a alegação, vide a 

transcrição: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação 
técnica limitar-se-á a: 

(omisso) 
II - comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto 
da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos; 

(sem destaque no texto original) 

 

Essa mesma exigência figura no Regulamento de Licitações 

e Contratos do SENAC (Resolução Nº 958/2012), em seu art. 12, II, b, 

dispõe: 

“Art. 12 - Para a habilitação nas licitações 
poderá, observado o disposto no parágrafo único, 
ser exigida dos interessados, no todo ou em parte, 
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conforme se estabelecer no instrumento 
convocatório, documentação relativa a: 

(omisso) 
II - qualificação técnica: 

(omisso) 
b) documentos comprobatórios de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto 
da licitação;” 

 

Apesar de se compreender que o item dispensa 

esclarecimentos ou tampouco constitui exigência exacerbada, o licitante 

deveria ter apresentado impugnação ao edital ou pedido de 

esclarecimentos, consoante estabelece o item 9. Revela-se preclusa, 

portanto, o questionamento na fase atual da Concorrência. 

Por fim, a apresentação em fase recursal de documentos 

destinados à comprovação da exigência constante do item 5.2.4 do Edital 

não sana a ausência ou insuficiência de documentos que deveriam ter sido 

apresentados no momento adequado. Opina-se, portanto, pelo não 

provimento dos recursos. 

Nesta linha de pensamentos, esta Assessoria Jurídica opina 

pelo provimento do recurso interposto pela empresa G.H. ARAÚJO ELIAS, 

e pelo não provimento dos recursos interpostos por A.M. – 

DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA – ME, COMERCIAL 

DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS RW LTDA e UEDAMA DE COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Brasília (DF), 10 de setembro de 2015. 

(ORIGINAL ASSINADO) 
Leonardo Martins Cavalcante 

Assessor Jurídico do SENAC/AR-DF - OAB/DF 18.554 


