
 

 1 

  
 
 
 

São João del-Rei, 14 de dezembro de 2015. 
 
 

Processo: 23122.019134/2015-16 
Pregão Eletrônico: 072/2015 
Assunto: Decisão Recurso Administrativo 
 
 
1 – PRELIMINARMENTE 

 
Vistos e examinados os autos do processo licitatório nº. 23122.019134/2015-16 

pregão nº. 072/2015 – cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica do ramo alimentício, para 
o preparo e fornecimento de refeições e lanches para a comunidade acadêmica do Campus 
Alto Paraopeba da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, localizado na cidade de 
Ouro Branco, foi concluído o que se segue. 

 
Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa SENNY’S 

RESTAURANTE LTDA. – ME. contra decisão do pregoeiro em face da aceitação e 
habilitação em favor da empresa TERRAÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP. 

 
Por ser tempestivo, recebemos a intenção de recurso dando oportunidade para a 

Recorrente manifestar suas razões de inconformismo. A Recorrente apresentou suas razões 
tempestivamente e imediatamente foi aberto prazo para contrarrazões a quem interessar. Na 
oportunidade a empresa TERRAÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME. 
apresentou suas contrarrazões, também tempestivamente e, em suma, os argumentos das 
partes são os abordados como segue. 

 
 
2 – DO HISTÓRICO 

 
A Licitação é referente ao Pregão Eletrônico nº. 072/2015, objetivando a contratação 

de pessoa jurídica do ramo alimentício, para o preparo e fornecimento de refeições e lanches 
para a comunidade acadêmica do Campus Alto Paraopeba da Universidade Federal de São 
João del-Rei – UFSJ, localizado em Ouro Branco, MG, sendo que a sessão pública foi aberta 
em 03 de dezembro de 2015 às 9 horas.   

Em síntese, terminada a fase de lances, a empresa TERRAÇO COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA. - EPP., ora considerada RECORRIDA, classificada em primeiro lugar 
enviou por e-mail, dentro do prazo estabelecido, a proposta e toda a documentação exigida no 
edital. Após minuciosa análise da Pregoeira foi constatado que esta empresa atendeu todas as 
condições exigidas no Edital. Diante disso, a mencionada empresa foi declarada vencedora do 
certame. 

Após declaração do resultado do certame, foi aberto no Sistema Compranet prazo para 
intenção de recursos e a empresa SENNY’S RESTAURANTE LTDA. – ME., ora considerada 
RECORRENTE, registrou intenção de recurso, tendo sido aceita, foi assegurado a todos os 
licitantes interessados vistas dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, em 
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cumprimento às disposições legais que regulamentam a matéria, conforme inciso XVIII do 
art. 4º da Lei nº. 10.520/02 e art. 26 do Decreto nº. 5450/05. 

Em resumo, a RECORRENTE registrou a intenção de recurso a qual solicitou o envio 
das documentações apresentadas pela empresa Terraço Comércio de Alimentos Ltda. ME. 
para conferência e também  solicitou que fossem feitas as consultas nos sites oficiais do 
município de JI-Paraná, da Receita Federal e da Receita estadual do estado de Rondônia nos 
quais, conforme o RECORRENTE constava irregularidades. Pediram vistas a documentação 
de Habilitação da empresa vencedora que lhes foi concedido e registrado através do 
documento “Requerimento de Vista ou Cópia de Processo Administrativo e Comprovante de 
entrega de Cópia de Processo Administrativo” acostado à folha 231 do processo licitatório 
23122.019134/2015-16. 

Tempestivamente foi enviada a peça recursal da RECORRENTE, bem como a 
contrarrazão da RECORRIDA e as alegações e defesa seguem os seguintes argumentos: 

 

3 – DO RECURSO 
 

3.1 – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE - SENNY’S RESTAURANTE LTDA. – 
ME. CNPJ: 07.918.970/0001-10 
 

Em suas alegações a RECORRENTE solicita a anulação da decisão que julgou 
habilitada e classificada a empresa TERRAÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - 
EPP. e em síntese, apresentou os seguintes argumentos transcritos abaixo: 

- “...que a empresa vencedora denominada de TERRAÇO COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA – EPP, está indubitavelmente em desacordo com as normas contidas no 
procedimento licitatório, uma vez que a mesma NÃO preenche os requisitos dos itens 8.4.2, 
8.4.7, 8.4.9 e 8.6.2 do Edital de Licitação. Irregularidades estas referentes às situações 
fiscais junto a Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Municipal e também a NÃO 
comprovação de que a licitante vencedora possui contrato de prestação de  serviços com 
responsável nutricionista.” 

- Que “Os documentos que hipoteticamente preencheriam as condições do Edital 
estão acostados às fls. 164, 171, 172, 173 dos autos do processo licitatório.” 

- Que ao acessar os sites de pesquisa das referidas certidões negativas o resultado é 
negado; 

- Que “A empresa que fingidamente conquistou o certame apresentou contrato de 
prestação de serviços técnicos especializados com data de vigência VENCIDA!!! 
Referido contrato está anexado às fls. 164 dos autos do processo de licitação. Tal contrato 
teria por finalidade cumprir o requisito de comprovar que a empresa possuiria contrato de 
prestação de serviços junto a um profissional nutricionista, consoante obrigação do item 
8.6.2 do Edital em análise. Verifica-se de tal contrato, mais precisamente em sua cláusula 8ª 
(oitava), que o mesmo teria vigência de 06 (seis) meses, in verbis:“8 – O presente contrato 
terá vigência de 06 (seis) meses e poderá ser prorrogado por igual prazo, salvo manifestação 
de qualquer das partes.” 

Pelo exposto, a RECORRRENTE requer a procedência do recurso para o fim de 
desclassificar a empresa TERRACO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP e 
considerar vencedora a empresa recorrente que ficou em 2º lugar do certame, ou seja, 
SENNY'S RESTAURANTE LTDA e que seja remetido à instância superior na forma do art. 
109, §4º da Lei 8.666/93. 
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4 – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO 
 

4.1 – DAS CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA - TERRAÇO COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA. - EPP.-  CNPJ: 15.839.921/0001-10 

 
A RECORRIDA afirma que: 
 
- Em relação ao item 8.4.2 do Edital que exige a prova de regularidade com a Fazenda 

Nacional - certidão conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e a Dívida Ativa 
da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07, a 
RECORRIDA afirma que “apresentou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida com validade no site da 
Receita Federal do Brasil.” 

“A existência de débito tributário, por si só, não obsta a expedição de certidão 
positiva com o efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN: “Art. 206. Tem os mesmos 
efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não 
vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 
exigibilidade esteja suspensa.” 

 
- “No mesmo sentido vai a previsão do artigo 3°, § 2°, da Portaria Conjunta da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 03/2007: Art. 3° A "Certidão Conjunta Positiva 
com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União" 
será emitida quando, em relação ao Sujeito passivo, constar débito relativo a tributo federal 
ou a inscrição em Dívida Ativa da União, cuja exigibilidade esteja suspensa na forma do art. 
151 da Lei n° 5 . 172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) .( . . . ) 
§ 2° A certidão de que trata este artigo terá os mesmos efeitos da "Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União" e será emitida 
conforme os modelos constantes nos Anexos III a VIII a esta Portaria.” “E é desta forma que 
se encontra descrito na Certidão ora guerriada. Sendo assim dentro da mais estrita 
legalidade, E mais, possui validade até 02 de janeiro de 2016, ou seja, todas as demais 
argumentações ponderadas pela Recorrente não prosperam e carecem de embasamento 
legal.” 
 

- Quanto ao exigido no item 8.4.9 referente a apresentação da prova de regularidade 
com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, a RECORRIDA utiliza das 
mesmas argumentações defendidas acima para o item 8.4.2, que apresentou a Certidão 
Positiva com Efeito de Negativa, inexistindo a suposta ilegalidade citada pela Recorrente. 
 

- “No que tange ao item 8.4.7, referente a Certidão Negativa Estadual, só temos a 
esclarecer que a mesma foi emitida em 19/11/2015 e tem validade até 17/02/2016, através de 
site oficial. Portanto a empresa encontra-se perfeitamente regularizada, dentro do que prevê 
o Edital de Licitação. Veja, que aqui estamos tratando de documentação de habilitação á 
época da licitação. No mais seguem os mesmos conceitos narrados acima.” 

 
- Quanto ao item 8.6.2 do edital que se refere a questão do Contrato com a 

Nutricionista. “Trata-se de qualificação técnica, para poder participar do certame licitatório, 
isto é, a empresa deve ter esta documentação quando da abertura da licitação, no caso, em 
03 de dezembro de 2015.” “O Contrato apresentado pela ora Recorrida, foi firmado em 01 de 
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março de 2015, com prazo inicial de seis meses, podendo ser prorrogado por igual prazo, 
salvo manifestação de qualquer das partes (item 8 do Contrato de Prestação de Serviços 
Técnicos Especializados). Sendo assim, a princípio ele vigeria até 01 de setembro de 2015 e, 
caso não houvesse manifestação contrária, ou seja, ele poderia ser prorrogado (prorrogação 
tácita). Em nenhum momento do Contrato ele diz que a prorrogação tem que ser expressa e 
anuida pelas partes. Portanto, se não houve manifestação contrária de nenhuma das partes, 
houve prorrogação tácita do contrato, por igual período, ou seja, mais seis meses, ficando 
seu termo final para 01 de março de 2015.” 

 
Pelo exposto, a RECORRIDA requer que seja negado provimento ao presente recurso 

administrativo, confirmando a decisão de habilitação, e a declaração de vencedora do certame, 
reconhecendo mais que comprovou-se, de maneira clara, objetiva e inequívoca, através da 
análise do Recurso em referência, que a condução do certame obedeceu rigorosamente à 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO , além de cumprir fielmente todos 
os Princípios, básicos e correlatos, dentre eles o da LEGALIDADE E MORALIDADE.  
 
 
5- É O RELATÓRIO 
 
5.1 - DO EXAME DO MÉRITO 
 

Após o sucinto relatório das razões e contrarrazões, passaremos ao exame do mérito. 
Preliminarmente, esclareceremos que a Administração, através da equipe de pregão, procura 
sempre o fim público, respeitando os princípios basilares da licitação, especialmente os da 
legalidade, impessoalidade, igualdade, razoabilidade, publicidade, moralidade e transparência.  
Sempre objetivando preservar o caráter competitivo de forma que se alcance a solução mais 
benéfica para a Administração Pública. 

É dever da administração pública obedecer aos princípios da legalidade nos temos no 
Art. 37 de nossa Carta Magna. O Princípio da Legalidade sob a ótica da Administração 
Pública, estabelece que o administrador público só possa agir dentro daquilo que é previsto e 
autorizado por lei. Tal medida aplica-se ao caso concreto ora em apreço, a qual a classificação 
e habilitação da empresa TERRAÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP. atendeu 
a todos os preceitos legais previstos no edital e na legislação pertinente aplicável à época da 
licitação e dentro do prazo estabelecido pelo Instrumento Convocatório.  

Em relação ao cumprimento dos itens 8.4.2 – certidão negativa da Receita Federal, 
8.4.7 – prova de regularidade com a Fazenda Estadual e 8.4.9 – regularidade com a Fazenda 
Municipal, esta comissão entende que foram totalmente atendidas quando da consulta ao 
SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do MPOG – Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, os níveis de regularidades fiscal federal, estadual e 
municipal questionados pela RECORRENTE todos estavam válidos, conforme relatório 
gerado e emitido dia 03/12/2016, data da abertura do certame, às 14:46 horas, acostado aos 
autos à folha 219. As validades são: Receita Federal até 02/01/2016, Receita Estadual até 
17/02/2016 e Receita Municipal até 17/01/2016, portanto, inquestionáveis.  

 
Considerando a Instrução Normativa MP/SLTI Nº 2, de 11 de outubro de 2010, diz o 

seguinte em seu Art. 3º: 
Art. 3º A habilitação dos fornecedores em licitação, dispensa, inexigibilidade e nos 
contratos administrativos pertinentes à aquisição de bens e serviços, inclusive de 
obras e publicidade, e a alienação e locação poderá ser comprovada por meio de 
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prévia e regular inscrição cadastral no SICAF, desde que os documentos 
comprobatórios estejam validados e atualizados. 

  A RECORRIDA, mesmo estando com todas as certidões válidas no SICAF, ainda 
enviou impresso as consultas realizadas nos sítios oficiais pertinentes. As certidões com as 
mesmas validades constantes no SICAF foram recebidas e acostadas à folhas 171, 172 e 173 
do processo. Portanto, o licitante, ora RECORRIDA, enviou toda documentação 
comprobatória de habilitação dentro do prazo estabelecido no instrumento convocatório e, 
desta forma cumpriu as exigências fiscais alegadas como negativas pela RECORRENTE.  

 A certidão positiva com efeito de negativa é aceita em termos legais e não afasta o 
contribuinte de sua regularidade. A existência de débito tributário, por si só, não obsta a 
expedição de certidão positiva com o efeito de negativa, nos termos do art. 206 do Código 
Tributário Nacional:  

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que 
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva 
em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. 

No mesmo sentido vai a previsão do artigo 3°, § 2°, da Portaria Conjunta da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 03/2007: 

Art. 3° A "Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União" será emitida quando, 
em relação ao Sujeito passivo, constar débito relativo a tributo federal ou a 
inscrição em Dívida Ativa da União, cuja exigibilidade esteja suspensa na 
forma do art. 151 da Lei n° 5 . 172, de 25 de outubro de 1966 – Código 
Tributário Nacional (CTN). 

( . . . ) 

§ 2° A certidão de que trata este artigo terá os mesmos efeitos da "Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União" e será emitida conforme os modelos constantes nos Anexos III a 
VIII a esta Portaria. 

 Quanto à questão do item 8.6.2 que exige da licitante vencedora a “Comprovação de 
que possui, no quadro de pessoal ou contrato autônomo de prestação de serviços, 
responsável nutricionista, de acordo com a Resolução CFN nº 380/05, com quitação da 
anuidade junto ao CRN”, entendemos que o licitante cumpriu fielmente esta exigência, 
conforme documento intitulado “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS” anexado ao processo à folha 164. 

 O Contrato apresentado pela empresa TERRAÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA. - EPP com a profissional responsável nutricionista, foi firmado em 01 de março de 
2015, com prazo inicial de seis meses, podendo ser prorrogado por igual prazo, salvo 
manifestação de qualquer das partes, conforme item 8 que diz: “8 – O presente contrato terá 
vigência de 06 (seis) meses e poderá ser prorrogado por igual prazo, salvo manifestação de 
qualquer das partes.”. Sendo assim, entendemos que a princípio ele vigeria até 01 de 
setembro de 2015 e, caso não houvesse manifestação contrária, ele poderia produzir a 
prorrogação tácita. Em nenhum momento do Contrato ele diz que a prorrogação tem que ser 
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expressa e anuida pelas partes. Portanto, se não houve manifestação contrária de nenhuma das 
partes, houve a prorrogação automática, por igual período, ou seja, mais seis meses, ficando 
seu termo final para 01 de março de 2015.  

6 - CONCLUSÃO  

Por todo o exposto e em razão dos princípios da Legalidade, da Isonomia, da 
Impessoalidade, Moralidade, Razoabilidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, 
considero improcedente os recursos administrativos impetrados pela empresa SENNY’S 
RESTAURANTE LTDA. – ME., mantendo inalterada a decisão que aceitou a proposta de 
preços e habilitou a empresa TERRAÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP, 
relativamente ao Pregão Eletrônico nº. 072/2015/UFSJ. 

 
Submeta-se, por conseguinte, o assunto à consideração da autoridade competente em 

respeito ao § 4º, do art. 109, da Lei de Licitações. 
 
 
 

 
 

Vera Lucia Meneghini Vale 
Pregoeira da UFSJ 

 
 
 
 
 

 
A DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR estará disponível para acesso no 

endereço eletrônico: http://www.ufsj.edu.br/dimap 


