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

Processo: 23122008917/2015-66 
Pregão Eletrônico: 030/2015 
Assunto: Decisão Recurso Administrativo 
 
 
 
1 – PRELIMINARMENTE 

 

Vistos e examinados os autos do processo licitatório nº. 23122008917/2015-66 
pregão nº. 030/2015 – cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica do ramo alimentício, para 
o preparo e fornecimento de refeições aos estudantes, servidores, funcionários terceirizados e 
visitantes, no Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal de São João del-Rei – 
UFSJ, localizado na cidade de São João del-Rei, foi concluído o que se segue: 

 
Trata-se de recursos administrativos interpostos pelas empresas AC BATISTA 

ALIMENTAÇÃO LTDA, RMP ROMERO EPP E TERRAÇO COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA-ME contra decisão do pregoeiro em face da aceitação e habilitação em 
favor da empresa FRANGO MAIS MC LTDA-ME. 

 
Por serem tempestivos, recebemos as intenções de recursos dando oportunidade 

para as Recorrentes manifestarem suas razões de inconformismo. As Recorrentes 
apresentaram suas razões tempestivamente e imediatamente foi aberto prazo para 
contrarrazões a quem interessar. Na oportunidade a empresa FRANGO MAIS MC LTDA-ME 
apresentou suas contrarrazões, também tempestivamente argumentando em suma o que se 
segue. 

 
 
2 – DO HISTÓRICO 

 
Licitação referente ao Pregão Eletrônico nº. 030/2015, objetivando a contratação de 

pessoa jurídica do ramo alimentício, para o preparo e fornecimento de refeições aos 
estudantes, servidores, funcionários terceirizados e visitantes, no Restaurante Universitário 
(RU) da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, localizado em São João del-
Rei/MG, aberta em 30 de junho de 2015.   

 
Desclassificada a empresa que ofertou o melhor lance, foi convocada a segunda 

classificada, empresa FRANGO MAIS MC LTDA-ME, CNPJ nº. 12.028.898/0001-95, tendo 
sido constatada que a proposta estava condizente com as condições editalícias, sendo, 
portanto aceita. Este fato ensejou a análise da documentação apresentada pela citada empresa, 
na qual foi constatado, também, o atendimento das condições do Edital. Diante disso, a 
mencionada empresa foi declarada vencedora do certame.  
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Após declaração do resultado do certame, foi aberto no Sistema Compranet prazo para 
intenção de recursos. As empresas: AC BATISTA ALIMENTAÇÃO LTDA, RMP ROMERO 
EPP E TERRAÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, registraram intenções de 
recurso, abaixo transcritas, tendo sido aceitas, sendo assegurado a todos os licitantes 
interessados vista dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, em 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. 

 
“Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 
(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos;” (Lei nº. 10.520/02) 
 
“Art. 26.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão 
pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar 
sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que 
começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.” 
(Decreto nº.5450/05) 

  
a) AC BATISTA ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 06.121.429/0001-13: 

 
”A empresa AC Batista Alimentação Ltda (06.121.429/0001-13) tem a intenção 
de interpor recurso para verificar a documentação.” 
 

b) R M P ROMERO - EPP, CNPJ: 15.790.280/0001-56: 
 

“a) A empresa habilitada não comprovou a quitação de pessoa física da 
nutricionista. b) O BP 2014 não apresenta faturamento condizente com os 
atestados apresentados. c) Foi apresentado atestado da Universidade de Itajubá, 
iniciado em 08/06/15. d) Foi apresentado atestado sem reconhecimento de firma; 
e) A empresa não demonstrou índices contábeis ou capital social compatível com 
as regras editalícias.” 
 

c) TERRAÇO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP, CNPJ: 15.839.921/0001-10: 
 
”Intenção de recurso contra a habilitação da empresa Frango Mais 
12.028.898/0001-95 FRANGO MAIS MC LTDA - ME pois a empresa deixou de 
apresentar CRQ (Certidão do CRN- Conselho Regional de Nutricão), vinculo 
empregaticio com nutricionista contrato vencido, nao apresentou carteira do 
nutricionista ou qualquer outro documento do nutricionista, certidão trabalhista 
8.4.5 do edital, certidões federais estaduais e municipais que comprove sua 
regularidade.” 
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3 – DOS RECURSOS 
 
 

3.1 - A empresa AC BATISTA ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 06.121.429/0001-13, 
embora tenha apresentado a intenção de recurso não apresentou o recurso à decisão. 

 
 

3.2 – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE - R M P ROMERO - EPP, 
CNPJ: 15.790.280/0001-56: 
 

A RECORRENTE diz que a empresa habilitada não ofereceu a documentação de 
comprovação de quitação da nutricionista com o Conselho Regional de Nutricionistas - CRN. 
 

A RECORRENTE alega as seguintes irregularidades quanto aos atestados: 
 

- que o atestado emitido em 28/01/2014 pela Engecom, tem a supervisão técnica da 
nutricionista Samilla Arruda Oliveira, entretanto seu contrato de trabalho foi assinado em 
01/06/2014 e a certidão de registro e quitação da empresa Frango Mais no CRN aponta que a 
nutricionista Samilla tornou-se responsável técnica a partir de 03/10/2014. Que a Engecom 
está inscrita na receita federal em endereço diverso do apresentado do preâmbulo do atestado 
e do carimbo CNPJ. Que o atestado não foi emitido no timbrado da empresa e está eivado de 
vícios formais. 
 
- que o atestado emitido pela empresa Araribóia mostra o fornecimento de 360 refeições 
diárias a partir de 08/08/14, e que até 31/12/2014, então, foram fornecidos aproximadamente 
52.200 refeições, por cerca de 145 dias. Que a assinatura do responsável pela emissão não foi 
reconhecida em cartório e o documento não foi emitido no timbrado da empresa. 
 
- que o atestado emitido pela Universidade Federal de Itajubá está sem informação do 
detentor da delegação de competência para sua emissão, pois não foi assinado pela autoridade 
máxima da organização. Que o contrato com a Universidade Federal de Itajubá teve início da 
vigência em 08/06/2015, ou seja, apenas 21 dias até a emissão do contrato. Que o contrato foi 
firmado por dois anos, o que em princípio, não é admitido no nosso ordenamento para o 
serviço em questão. 

 
A RECORRENTE declara que de acordo com os dois primeiros atestados, a empresa 

Frango Mais forneceu somente para estes dois clientes, 112.200 refeições no ano de 2014. 
Que no balanço patrimonial apresentado houve declaração de receita operacional de 
R$290.319,79. Que se a licitante somente tinha como cliente os emissores dos atestados e 
partindo-se do princípio de que somente eles possibilitaram a receita, a média de preços 
cobrada foi de R2,58 por refeição. Que se a empresa realmente possui condições de trabalhar 
a esse preço, que o preço a ser praticado com a UFSJ estará “sobreprecificado”. 

 
A RECORRENTE afirma que o balanço patrimonial apresentado pela licitante 

habilitada não contém o cálculo dos índices contábeis no seu corpo, contrariando o item 8.5.3 
do edital. Que o SICAF poderia substituir a necessidade de apresentação destes índices, mas 
não foi apresentado formalmente ao processo. Que uma vez não comprovado os índices 
deveria haver comprovação de capital social mínimo. Que o capital social equivale a 1,76% 
do objeto contrato. Que o item 8.5.4 do edital estabelece que a comprovação do capital social 
deverá correspondera a 10% do valor orçado do objeto. Que o capital social a ser apresentado 
deveria ser de R$153.000,00. 
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Contudo, por conseguinte, a RECORRENTE solicita a anulação da habilitação da 
licitante FRANGO MAIS, com a conseqüente volta de fase e a retomada da fase de aceitação 
de proposta. E no caso do Sr. Pregoeiro decidir de maneira diversa, que faça este recurso subir 
devidamente informado à autoridade competente, a quem cabe decidir definitivamente sobre o 
pleito. 
 

 
3.3 – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE - TERRAÇO COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA-EPP, CNPJ: 15.839.921/0001-10: 

 
 
A RECORRENTE afirma que a empresa Recorrida apresentou Contrato de 

Experiência com a nutricionista, cujo vencimento foi em 30/06/2014. Que o contrato de 
Experiência não é contrato autônomo de prestação de serviços. Que não logrou êxito em 
apresentar a quitação de anuidade junto ao Conselho Regional de Nutrição. 

 
A RECORRENTE alega que a proposta original da vencedora deveria ter sido 

desclassificada, nos termos do item 8.6 c/c subitem 8.6.2, por não conseguir demonstrar que 
tem habilitação para participar do certame. 

  
A RECORRENTE declara que a Recorrida apresenta um índice de Solvência Geral de 

0,71, ou seja um dos índices contábeis apresenta números menores que um. Que conforme 
sub item 8.5.4 do Edital, a Recorrida deveria apresentar no Balanço um Patrimônio Líquido 
de 10% do valor estimado para contratação, o que equivaleria a R$ 153.000,00. Que o 
Patrimônio Líquido apresentado é de R$ 35.009,13. 

 
Pelo exposto a RECORRENTE requer que dê provimento ao recurso administrativo 

interposto, desclassificando a empresa Frango Mais, e caso a comissão não dê provimento a 
este, o encaminhamento do recurso à autoridade superior para análise e julgamento. 

 
 

4 – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO 
 
 

4.1 – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DA RECORRENTE - R M P ROMERO 
- EPP, CNPJ: 15.790.280/0001-56: 

 
A RECORRIDA afirma que enviou o documento intitulado “Certidão de Registro e 

Quitação”, emitido pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região. Que no 
documento consta a seguinte certidão: “CERTIFICO, que a Pessoa Jurídica e o Nutricionista 
acima citados, se encontram registrados e em situação técnica e financeira regular neste 
Conselho, nos termos da Lei nº. 6.583/78, Decreto nº. 84.444/80 e da Lei nº. 6.839/80”. Que, 
portanto comprovou o solicitado no item 8.6.2 do edital. 

 
Quanto aos atestados, a RECORRIDA alega o seguinte: 
 
- que a divergência de endereço da empresa Engecom se deve a existência de matriz e 

filiais. Que no preâmbulo do atestado consta o endereço da sede da filial, por sua vez o 
endereço do carimbo é o da matriz, que é o mesmo que consta no sítio da receita federal.  
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- que o atestado emitido pela empresa Araribóia, está de acordo com o exigido pelo 
item 8.6.3 do edital. Que o item 8.6.3 do edital não exige de nenhum licitante a forma como o 
atestado deve ser impresso e apresentado (exige, por outro lado, que o mesmo descreva o 
conteúdo compatível com o objeto da licitação). O que o edital exigiu é a autenticidade do 
mesmo, não o reconhecimento de firma, que é bem diferente, bem como não exigiu timbre da 
empresa. 

 
- que em relação ao atestado emitido pela Universidade Federal de Itajubá, o edital não 

exigiu a demonstração de competência para emissão do atestado, bastando apenas o nome e o 
cargo do signatário.  Que a signatária possui poderes para emissão do ato administrativo em 
nome da instituição, principalmente porque o cargo indicado é de Diretora Adjunta de 
Infraestrutura da Universidade Federal, dotada, assim sendo, de presunção de legalidade, não 
havendo que se falar em vício. Que o questionamento da emissão do atestado com apenas 21 
dias após o início da execução contratual, parece impropriedade da empresa recorrente, já que 
o edital exige tão somente que os atestados sejam apresentados em número compatível com o 
objeto da licitação. Que em relação ao período do contrato firmado, dois anos, o fornecimento 
de refeições via concessão é considerado Serviço de Natureza Contínua (art. 57, II da Lei 
8.666/93), e, havendo no Plano Plurianual e na LDO respectiva do Poder, é legal a 
contratação, portanto é permitido realizar de forma que ultrapasse o exercício financeiro. 

 
- que levando-se em consideração apenas os atestados da Araribóia e da  Engecom, a 

empresa Frango Mais MC Ltda soma experiência comprovada de 207.000 refeições, número 
bem superior ao exigido no item 9.2 do edital (anual de 180.000). 

 
A RECORRIDA quanto às alegações sobre a qualificação econômico-financeira, aduz 

o seguinte: que conforme item 8.5.3 do edital “comprovação da situação financeira da 
empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas”. Que com a 
expressão “será constatada”, o edital não exigiu que os índices de Liquidez e Solvência 
viessem expressos no corpo do balanço. Que não há que apresentá-lo formalmente no 
processo, mas, por outro lado, deve consignar elementos numéricos para que possam ser 
constatados. Que todos os índices estão acima de “1”, logo não se aplica a determinação de 
possuir patrimônio líquido mínimo de 10%. 

 
A RECORRIDA afirma que “quanto a alegação de que o balanço patrimonial está 

“sobreprecificado” (R$ 2,58 a refeição) e que haveria necessidade de diligências, 
entendemos, vênia premissa, que se são desnecessárias, haja vista a argumentação e 
demonstração supra (balanço adequado e com resultados superiores ao índice “1”.” 

 
 
 

4.2 – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DA RECORRENTE - TERRAÇO 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP, CNPJ: 15.839.921/0001-10 
 

 
A RECORRIDA declara que no que pese a alegação do contrato da nutricionista ter 

vencido em 30/06/2014, a Terraço não observou a cláusula 7ª do mesmo: “Vencido o período 
experimental e continuando o empregado a prestar serviços à Empregadora, por tempo 
indeterminado, ficam prorrogadas todas as cláusulas aqui estabelecidas, enquanto não 
rescindir o contrato de trabalho”. Que enquanto não rescindirem, formalmente o contrato em 
questão fica o vínculo empregatício prorrogado por prazo indeterminado, nos termos da 
Consolidação das Leis Trabalhistas, especialmente art. 451: “O contrato de trabalho por 
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prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez passará a 
vigorar sem determinação de prazo”. Que o contrato iniciado em 01/06/2014, com cláusula 
de Contrato por Prazo Determinado, o mesmo foi alterado para Prazo Indeterminado, não 
havendo que se falar, portanto, em irregularidade. 

 
A RECORRIDA certifica que a prova de quitação junto ao Conselho de Classe da 

Nutrição foi comprovada mediante apresentação da “Certidão de Registro e Quitação” emitida 
pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região. 

 
A RECORRIDA demonstra que os cálculos dos índices contábeis são superiores a 1.    

 
 

 
5- É O RELATÓRIO 
 
5.1 - DO 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. 
 

A respeito dos atestados, questionados pela RECORRENTE R M P ROMERO - EPP, 
esta comissão entende que os atestados apresentados cumpriram o solicitado através do item 
8.6.3 do Edital, não podendo ser exigido nada além do constado no instrumento convocatório. 

 
“8.6.3. Comprovação de aptidão e capacidade técnica para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com as características do objeto da licitação, 
através da apresentação de atestado(s), em fotocópias autenticadas, fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo: 

 8.6.3.1 prazo contratual: data de início e término; 

 8.6.3.2 local da prestação dos serviços; 

 8.6.3.3 natureza da prestação dos serviços; 

 8.6.3.4 quantidade de refeições fornecidas, no prazo de vigência do contrato, 
bem como a média diária de refeições; 

 8.6.3.5 caracterização do bom desempenho da cessionária; 

 8.6.3.6 identificação da pessoa jurídica emitente, bem como o nome e o cargo 
signatário.” 

 

Em relação aos índices financeiros e comprovação do capital social superior a 10% do 
valor estimado para contratação, caso algum índice apresentar resultado inferior a 1, conforme 
itens 8.5.3 e 8.5.4 do Edital, indagados pelas RECORRENTES R M P ROMERO – EPP e 
TERRAÇO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP, entendemos que a RECORRIDA 
FRANGO MAIS MC LTDA - ME disponibilizou a informação de sua situação financeira 
mediante a apresentação do balanço, e esta comissão constatou através da aplicação das 
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fórmulas que todos os índices são superiores a 1, descartando assim a exigência de 
comprovação de 10% do patrimônio liquido do valor estimado para contratação.  

 
 “8.5.3 comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

8.5.4 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 
10%(dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.” 

 
Quanto a falta de comprovação do vínculo empregatício da nutricionista, questionada 

pela RECORRENTE TERRAÇO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP, esclarecemos 
que em análise ao contrato de trabalho enviado pela RECORRIDA, apesar do contrato ter 
vigência de 01 mês, 01/06/2014 a 30/06/2014, com prorrogações de acordo com a CLT, sua 
cláusula 7ª indica que: “7) vencido o período experimental e continuado o empregado a 
prestar serviços a Empregadora, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas todas as 
cláusulas aqui estabelecidas enquanto não se rescindir o contrato de trabalho.” 
Esclarecemos ainda que a confirmação da continuidade da nutricionista como responsável 
técnica da empresa foi aferida através da “Certidão de Registro e Quitação” emitida pelo CRN 
– 9ª Região, que indica atualmente como responsável técnico da Frango Mais MC Ltda a Sra. 
Samilla Arruda Oliveria. Na oportunidade certificamos através da mencionada certidão que a 
citada nutricionista encontra-se registrada e em situação técnica e financeira regular no CRN, 
relutando as alegações quanto à falta de quitação de anuidade junto ao Conselho Regional de 
Nutrição, do responsável técnico, questionados por ambas RECORRENTES.  
 
 No que concerne à argumentação da RECORRENTE RMP ROMERO – EPP, quanto 
ao preço praticado pela RECORRIDA com a UFSJ estar “sobreprecificado”, entendemos que 
o valor ofertado pela empresa, foi elaborado de acordo com as condições previstas no Termo 
de Referência, Anexo I do Edital, e está abaixo do valor estimado para contratação. 
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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 pelas empresas R M P 
ROMERO – EPP e TERRAÇO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP, mantendo 
inalterada a decisão que aceitou a proposta de preços e habilitou a empresa FRANGO MAIS 
MC LTDA - ME, relativamente ao Pregão Eletrônico nº. 030/2015/UFSJ. 

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

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

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

 
Fernanda Márcia de Lucas Resende 

Pregoeira da UFSJ 
 
 
 
 
 

A DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR está disponível para acesso no 
endereço eletrônico: http://www.ufsj.edu.br/dimap 
 


