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RECURSO ADMINITRATIVO

REFERENTE AO PROCESSO DE

LICITAÇÃO NA MODALIDADE

CONCORRENCIA SRP NO. 16/2016.

Senhor Diretor Regional,

Submete o Senhor Presidente da Comissão Permanente de

Licitação do SENAC/DF, para análise desta Assessoria Jurídica, recursos

impetrados pelas licitantes Valemix Distribuição de Alimentes Ltda, Maués

e Albuquerque Distribuidora de Alimentos e Brassol Brasília Alimentos e

Sorvetes Ltda, relativamente à inabilitação na Concorrência SRP 16/2016.

Preliminarmente, informamos que os recursos interpostos

foram apresentados na forma e prazo estabelecidos pelo item 10 do

edital, devendo, portanto, terem o seu mérito analisado.

As licitantes Valemix e Maués foram desclassificadas pela

Comissão de Licitação motivada mente. Ambas apresentaram atestados de

capacidade técnica em desacordo com o item 5.2.4, alínea "ali, visto que

deles não constavam a descrição e quantidades dos produtos fornecidos
aos respectivos emitentes.

Já a licitante Brassol, também com fulcro no item 5.2.4, alínea

"ali do ato convocatório, foi desclassificada por ter apresentado atestado

emitido por ela mesma, na pessoa de seu sócio administrador Senhor

Lvsípo Torrntnn Gomide. $
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ANÁLISE

Brassol Brasília Alimentos e Sorvetes Ltda

Em seu recurso a licitante apresenta novo atestado, desta

feita fornecido pelo próprio SENAC/DF, datado de 15/06/2016 e possui

descrição e quantidades dos produtos fornecidos e o atesto de seu regular

fornecimento.

A licitação foi aberta em 17/06/2016, conforme previsão

editalícia e registro da respectiva ata de reunião. Fato é que, embora o

atestado tenha data de emissão anterior ao da abertura da licitação,

originalmente não constava dentre os documentos exigidos pelo ato

convocatório. Sendo assim, nos parece que aceitar ou validar quaisquer

documentos que originalmente deveriam constar da proposta é contrariar

o disposto no item 14.7, abaixo. transcrito, pelo que opinamos pela

manutenção da inabilitação.

14.7 - Será facultado a CPL, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligencias destinadas a esclarecer ou
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de

informação ou de documentos que deveriam constar originalmente

da proposta/documentação.

Maués e Albuquerque Distribuidora de Alimentos

A empresa alega que "o SESCao fornecer um atestado dessa

natureza, está implicitamente afirmando que o fornecedor cumpriu suas

obrigações ..... ". Para comprovar agora a descrição e quantidade dos

produtos fornecidos, apresenta as respectivas Notas Fiscais de

fornecimento ao SESC.

Com as vênias de praxe, permita-nos discordar da

argumentação da licitante, pois em certame licitatório os atos e fatos
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durante o seu processamento devem ser claramente explicitados, não

cabendo margem para ilações como as que faz a licitante, querendo que

este SENAC/DF aceite como verdadeiro o que efetivamente ela não

comprovou na época oportuna (na data de abertura da licitação), ou seja,

que forneceu os produtos exigidos nas quantidades compatíveis com os da

licitação. Portanto, assim como no caso da empresa Brassol, opinamos

pela manutenção da inabilitação.

Neste caso há também outro recurso apresentado pela

empresa Maués, demandando a impugnação das empresas que

apresentaram propostas para fornecer polpa de frutas, por

desatendimento ao anexo I, especificação dos produtos, página 14. Alega

a licitante que foi exigida no edital a cotação da marca BRASFRUT e que

houve empresas que ofertaram outras marcas. Não analisamos aqui o

mérito desde pleito, por entender óbvia a proibição de indicação de marca

em certame licitatório, salvo excepcionais exigências técnicas ou de

padronização. Ademais, o recurso aqui não trata de habilitação ou

inabilitação de licitante, mas de impugnação de disposição editalícia, o que

se mostra intempestivo, visto que, ao apresentar proposta a licitante

aceitou e submeteu-se às normas do ato convocatório, segundo dispostos

no item 9 do edital.

Valemix Distribuição de Alimentes Ltda

A empresa Valemix apresenta novo atestado, também emitido

pelo SENAC/DF, com descrição e quantidade dos produtos fornecidos,

porém datado de 20/06/2016 e, portanto, emitido após a abertura da
licitação, aplicando ao caso as disposições do item 14.7 do edital, acima

transcrito.

Na oportunidade requer também a revisão do anexo I, lote 2

(polpa de frutas) pelas razões ali expostas e para as quais esta Assessoria

não analisa o pleito por entenderóbvia a proibição de indicação de marca
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em certame licitatório, salvo excepcionais exigências técnicas ou de

padronização. Portanto, a mesma decisão adotada em relação ao recurso

da licitante Maués aqui se aplica.

Conclusão

Pelo aqui exposto, opinamos pelo indeferimento de todos os

recursos interpostos.

É o parecer S.M.J.

Brasília, 29 de junho de 2016.

Kar" 1f-,~ Sanches
~s:~sora Jurídica

Senac-DF
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