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RECURSO ADMINITRATIVO

REFERENTE AO PROCESSO DE

LICITAÇÃO NA MODALIDADE

PREGÃO NO. 017/2016.

Senhor Diretor Regional,

Submete o Senhor Presidente da Comissão Permanente de

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

impetrados pela licitante Recanto Brasília Comércio de Produtos

Alimentícios Ltda, relativamente à inabilitação na Concorrência SRP

17/2016.

Preliminarmente, informamos que o recurso interposto foi

apresentado na forma e prazo estabelecidos pelo item 10 do edital,

devendo, portanto, ter o seu mérito analisado.

A Comissão Permanente de Licitação decidiu pela inabilitação

da recorrente, por ter esta apresentado atestado de capacidade técnica

firmado por empresa cuja responsável legal é sócia da recorrente.

Em seu recurso, a recorrente alega que somente a signatária

do atestado poderia assiná-Io, por tratar-se de micro empresário

individual e junta em seu recurso as Notas Fiscais representativas dos

fornecimentos, todos com datas anteriores à abertura da licitação.

Análise:
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Em momento algum o impetrante aborta o fato de que a

signatária do atestado é sócia da recorrente na empresa Recanto, o que

motivou a sua inabilitação pela CPL.

A fornecedora do atestado está constituída sob a forma de

EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e, em consulta

ao site da receita federal, tem como atividade econômica principal: 46.39-

7-01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

Secundariamente, atua nos ramos de:

46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros

produtos alimentícios não especificados anteriormente

46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene

pessoal

46.86-9-02 Comércio atacadista de embalagens

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene,

limpeza

46.35-4-99

e conservação domiciliar

Comércio atacadista de bebidas não

especificadas anteriormente

Tanto a recorrente quanto a fornecedora do atestado, além

de terem com ramo de atividades o fornecimento de produtos alimentícios

em geral, possuem o mesmo endereço comercial.

Estamos, pois, diante de um caso em que uma empresa

fornecedora vende à compradora aquilo que a adquirente comercializa.

Possuem sócios em comuns e transacionam entre si o que vende a

outrem. Parece inusitado, mas factível.

Em consulta ao site da receita federal especificado nas NFE's

fornecidas pela recorrente, certificamo-nos de sua veracidade, e

constatamos as indicações do recolhimento dos tributos e demais

requisitos, demonstrando assim que, de fato, o fornecimento ocorreu.

Ressalte-se que a fornecedora do atestado não participa da

licitação, o que poderia levantar a suspeição de possível combinação des
2



preços entre as empresas com sócios em comum, e o consequente conflito

com o Acordão TeU 1.793/2011 - Plenário.

Em consulta aos normativos e jurisprudência do TeU, não

encontramos manifestação acerca do assunto, apenas no caso relatado no

parágrafo anterior, não aplicável ao aqui examinado.

Também não há que se questionar o fato de que as NFE's

não constavam do atestado de capacidade técnica originalmente

apresentado, pois essa exigência não consta no item 5.2.4 "ali do edital

abaixo transcrito.

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 característica,

quantidades e prazos com o objeto da licitação.

Portanto, ante a ausência de óbices à aceitação do atestado

em tela, esta Assessoria Jurídica opina pelo provimento do recurso, a fim

de reconhecer a validade do atestado de capacidade técnica apresentado.

É o parecer S.M.J.

Brasília, 06 de julho de 2016.
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