DECISÃO DE RECURSO
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 (UASG 389185)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2739/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada na administração e fornecimento de Vale
Refeição e Alimentação, através de cartão eletrônico com chip, conforme as condições
especificadas no Edital e anexos.
RECORRENTE: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIOS S.A, inscrita no CNPJ nº
69.034.668/0001-56.

1.

BREVE SÍNTESE E PRELIMINARES

1.1.
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela licitante SODEXO PASS DO
BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIOS S.A (CNPJ nº 69.034.668/0001-56), em face da habilitação
da empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ nº 00.604.122/0001-97), por suposta
violação a exigências editalícias.
1.2.
A RECORRENTE apresentou durante o certame licitatório sua manifestação de
intenção de recorrer, conforme transcrita a seguir:

1.3.
Cumpre registrar que para a aceitabilidade do recurso, o caput do art. 44 do
Decreto nº 10.024/2019 exige a manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer
tão logo seja declarado o vencedor do certame:
Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo
concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer.

1.4.
A mesma regra também estava descrita no Edital do pregão, conforme Item 13.1 e
subsequentes:
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Manifestamos nossa intenção em recorrer considerando o descumprimento, pela
Trivale, das exigências quanto à habilitação, em especial quanto ao item 11.14.

13.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de
regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte,
se for o caso, concederá o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.
13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

1.5.
Então, como disposto no item 13.2.1, verificou-se apenas os pressupostos
recursais, quais sejam: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação,
conforme lição do seguinte precedente, vejamos:
ACÓRDÃO TCU nº 2549/2020 - PLENÁRIO
Item 15. É pacífico o entendimento deste Tribunal de que, no pregão, eletrônico ou
presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão
somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito
da questão. Nesse sentido são os Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara,
Relator Ministro Aroldo Cedraz, 4124/2019-Primeira Câmara, Relator Ministro
Bruno Dantas e 602/2018-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo, dentre diversos
outros. (Grifo nosso)
(Relator: Vital do Rêgo. Data da sessão: 23/09/2020)
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1.6.
Logo, aceitou-se a intenção de recurso da recorrente e, consequentemente, foi
aberto o prazo para inclusão das razões e as contrarrazões no sistema, na forma do Decreto
nº 10.024/2019 c/c item 13.2.3 do Edital.

2.

DAS RAZÕES DA RECORRENTE

2.1.
A recorrente, observando o disposto no § 1º do art. 44 do Decreto nº
10.024/2019, assim como o item 13.2.3 do Edital, apresentou tempestivamente as razões
recursais, as quais podem ser visualizadas no Portal de Compras do Governo Federal
(https://www.gov.br/compras/pt-br), bem como no Portal de Transparência do CFMV
(https://www.cfmv.gov.br/edital-do-pregao-eletronico-n-o-02-2021-contratacao-deempresa-especializada-na-administracao-e-fornecimento-de-vale-refeicao-e-valealimentacao/licitacao/licitacao-2021/2021/02/11/), e reproduzidas abaixo:

RECURSO:
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV
Ref.: Pregão Eletrônico CFMV nº 02/2021
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO (RETIFICADO)

I – BREVE RELATO DOS FATOS
Trata-se de Registro de Preço realizado na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, sob o nº 02/20210, promovido pelo CFMV,
visando a “contratação de empresa especializada na administração e fornecimento de Vale Refeição e Alimentação, através de cartão
eletrônico com chip, contemplando carga e recarga de valor de face, na modalidade online, visando à aquisição de gênero alimentícios in
natura e refeições prontas em estabelecimentos credenciados, em âmbito nacional, para atender a legislação do Ministério do Trabalho e
Emprego conforme as condições especificadas no item 3 neste Termo de Referência.”, cuja sessão pública ocorreu no dia 25 de novembro de
2020, e contou com a participação das empresas SODEXO e TRIVALE. Superada a aceitabilidade e classificação das propostas, assim como a
fase de lances, passou-se a análise dos documentos habilitatórios da empresa TRIVALE, melhor classificada após os lances ofertados.
Quando da análise dos documentos apresentados pela TRIVALE, esta Recorrente encontrou inconsistências nos atestados de capacidade
técnico-operacional apresentados, conforme prevê os itens 11.14. e itens 11.14.1. a 11.14.3., do Edital PE nº 02/2021, pontos em que serão
abordados com maiores detalhes no decorrer desta manifestação. Diante da inobservância à comprovação de qualificação técnica indica
expressamente no item 11.14 do edital em comento, esta Licitante manifestou interesse em recorrer da habilitação da empresa TRIVALE.
II – DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Como é sabido, os pressupostos do recurso administrativo são divididos entre subjetivos (legitimidade e interesse) e objetivos (existência de
ato administrativo de cunho decisório, tempestividade, fundamentação e pedido de nova decisão). Presentes estes pressupostos, deve
Administração Pública apreciar o mérito constante do apelo que lhe é submetido. In casu, cumpre registrar que, em relação aos
pressupostos acima ventilados, a SODEXO é participante do processo licitatório conduzido pelo CFMV na modalidade Pregão Eletrônico nº
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A empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 69.034.668/0001-56, com sede na Alameda
Araguaia, nº 1.142, bloco 3, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, Barueri-SP, CEP: 06455-000, endereço eletrônico:
michele.miraldo@sodexo.com, seu procurador, vem, respeitosamente, à presença do Sr. Pregoeiro, INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO,
com fulcro na alínea “a”, do inciso I, e do §4º, do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, inciso XVIII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002,
e do item 12.4, do Edital acima referendado, pelas razões de fato e de direto a seguir aduzidas em face da decisão da Sr. Pregoeiro e equipe
técnica de apoio que habilitou a empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., conforme consta em ata da sessão pública, acostada aos autos.

02/2021, e manifesta-se por meio deste recurso, tempestiva (prazo derradeiro finda em 30/03/2020) e motivadamente, contra a decisão do
Sr. Pregoeiro e equipe técnica de apoio que importou na habilitação da empresa TRIVALE. Desta forma, o presente recurso deve ser
recebido em seus regulares efeitos, conforme preconiza o § 2º, do art. 109, da Lei Geral de Licitações.

III – DA INSUFICIÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL
Rememorando os principais pontos do item 11.4. e seguintes, do Edital, tem-se que a comprovação de experiência anterior deve ser em “em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação”. Parece-nos que o ponto central deste tópico é
encontramos, dentro do arcabouço de regras previstas em edital, os efeitos práticos atribuídos pela Entidade Licitante quando do emprego
do trecho acima destacado. Partindo-se da premissa básica disposta no objeto licitado, observa-se que o presente certame destina-se à
“contratação de empresa especializada na administração e fornecimento de Vale Refeição e Alimentação, através de cartão eletrônico com
chip, contemplando carga e recarga de valor de face, na modalidade online, visando à aquisição de gênero alimentícios in natura e refeições
prontas em estabelecimentos credenciados, em âmbito nacional, para atender a legislação do Ministério do Trabalho e Emprego conforme
as condições especificadas no item 3 neste Termo de Referência”. Da leitura do objeto, permite concluir que a comprovação de experiência
anterior deve ser medida pela quantidade de usuários e valores em torno do benefício refeição e pelos mecanismos qualitativos de
segurança na fruição do benefício (cartões eletrônicos com chip). Com relação ao exposto, é necessário explicar – com a devida cautela que ao extrair ou destacar de uma frase determinadas palavras ou trechos, evidentemente, deve ser considerada toda a estrutura sintática
do texto posto em análise e o arcabouço legal a ele vinculado. Destarte, ao interpretar, dentro do contexto, todos dispositivos inerentes ao
presente feito, é possível estabelecer algumas premissas específicas ao tema enfrentado:
1 – Complexidade Operacional: refere-se à quantidade de usuários e valores envolvidos no benefício concedido pelo Entidade Licitante; e
2 – Complexidade Tecnológica: relaciona-se com os mecanismos tecnológicos exigíveis ao objeto licitado para garantir maior eficácia e
segurança ao usuário do cartão, cuja materialização é realizada através de cartão eletrônico com CHIP de segurança.
No que toca ao aspecto tecnológico, vejamos alguns trechos no instrumento convocatório a respeito do assunto:
- No Termo de Referência: “2.1. AQUISIÇÕES 2.1.1. As aquisições se justificam diante da necessidade do CFMV de fornecer as melhores
condições de alimentação aos seus servidores e comissionados proporcionando o benefício na forma de cartão alimentação e refeição, com
chip, objetivando facilitar a gestão e a operacionalização. 2.1.2. Faz-se necessária essa contratação mediante o encerramento do
fornecimento de alimentos in-natura que o CFMV oferecia. As razões para o encerramento foram explanadas no item III do anexo I – Estudo
preliminar vale alimentação e refeição. 2.1.3. Para isso deverão ser fornecidos dois cartões eletrônicos, com chip, sendo o primeiro do tipo
Cartão Refeição e o segundo do tipo Cartão Alimentação.”
Portanto, segundo as regras editalícias vinculadas à complexidade tecnologia nos atestados, a comprovação de experiência anterior deve
ser aferida com base em cartões eletrônicos com CHIP de segurança, e não apenas àqueles com tarja magnética, cuja tecnologia é obsoleta
e não usual no segmento em tela (de modo geral, a segurança necessária na atividade empresarial em tela é a mesma do sistema bancário,
em que o emprego do cartão com CHIP é uma realidade antiga). Estabelecidas às premissas básicas quanto à comprovação de experiência
anterior, qual seja: atestados de capacidade técnico-operacional com complexidade tecnológica (cartão com CHIP) e operacional
(quantidade de usuários e valores) equivalente ao objeto licitado, passamos a analisar os documentos apresentados pela TRIVALE.
Dentre os atestados atrelados, muito embora atenda a experiência quantitativa prevista no edital, o mesmo não acontece com a previsão
qualitativa. Isto porque, em nenhum dos atestados consta a informação do emprego de cartões com CHIP na atividade desenvolvida no
passado pela empresa COM RELAÇÃO FORNECIMENTO DO VALE REFEIÇÃO. Aliás, a omissão retro não é um mero esquecimento ou descuido
da licitante, pelo contrário, o fato é que a empresa TRIVALE não possui experiência técnico-operacional para o benefício refeição com
tecnologia de CHIP de segurança. Em outras palavras, o edital exige o desempenho anterior em complexidade tecnológica semelhante ao
objeto licitado (cartão com CHIP), e a empresa TRIVALE apresentou apenas atestados com cartão eletrônico de tarja magnética. Ora, como
é possível contratar com licitante que não comprovou experiência anterior mínima exigida em edital? Note-se que a TRIVALE apresentou
atestados para o benefício alimentação com chip, e apenas alguns sem chip. Por qual motivo, a licitante apresentou atestado com chip para
o benefício alimentação (em alguns) e não apresentou nenhum para o benefício refeição? Da análise de todos os atestados apresentados,
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III - DO MÉRITO
Para melhor compreensão destas razões recursais, é necessário reproduzir, com riqueza de detalhes, os requisitos mínimos necessários para
comprovar a capacidade técnico-operacional da proponente licitante. Segundo consta no edital, ao tratar sobre o ponto central deste
intento, deve ser apresentado:
“11.14. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
11.14.1. Por se tratar de serviços de natureza continuada, o Atestado de Capacidade Técnica deverá ser expedido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado em nome da licitante e comprovar a execução anterior, sem ressalva, por período não inferior a 02 (dois) anos
consecutivos, sendo admitido o somatório de atestados para comprovação do respectivo período. Não é forçoso concluir que a exigência
disposta no item 22.3, do edital exige a comprovação de experiência anterior na execução do objeto ora demandado, dentro das
características ali consignadas.
11.14.2. A exigência de Atestado de Capacitação Técnica para comprovação da execução por período não inferior a 02 (dois) anos é
razoável e não frustra o caráter competitivo do certame, conforme Acórdão do TCU. Acórdão nº 3121/2016 – TCU Plenário (...) 10.5 Na
mesma linha de Voto, a exigência de atestado de prestação de serviços por dois anos consecutivos está razoável e não restringe a
competitividade do certame, não havendo razão a representante nesse ponto.
11.14.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas
no contrato social vigente;”

Diante do exposto, e considerando que: (i) a empresa TRIVALE NÃO demonstrou experiência anterior em complexidade tecnológica
semelhante ao objeto licitado para o benefício refeição, conforme previsão contida no item 11.14 do Edital em análise; (ii) é vedada a
juntada posterior de documento que deveria ser apresentado durante à sessão pública da sessão, de acordo com o § 3º, do art. 43, da Lei
Geral de Licitação; (iii) o edital faz lei entre as partes, segundo preconiza o princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto nos
artigos 3º e 41, da Lei Federal nº 8.666/93; e (iv) o ato de habilitar a empresa TRIVALE contraria os princípios da segurança jurídica, da
isonomia, da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório; Conclui-se que a habilitação da empresa TRIVALE, consoante prevê o
item 11.14 e seguintes do edital, é ILEGAL e deve ser anulada pela Autoridade Competente, sob pena de adoção das medidas judiciais
cabíveis e comunicação aos órgãos de controle das agências reguladoras.
Assim sendo, consoante acima exarado, requer-se a anulação do ato da Sr. Pregoeiro e equipe técnica de apoio. Acerca da anulação,
impende frisar que tal ato, juntamente com o da revogação, decorre do poder de autotutela de que goza a Administração em relação à
possibilidade de corrigir os seus próprios atos, seja revogando os atos inoportunos e inconvenientes, seja anulando os ilegais. Nesse
contexto, convém destacar as Súmulas 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal, que tratam da matéria: Súmula 346 - A administração
pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula 473 - A administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (g.n.) Ainda, destaca-se que a anulação do
procedimento licitatório encontra guarida no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93, que assim dispõe: Art. 49. A autoridade competente para a
aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. (g.n.) Desta feita, é perfeitamente possível a anulação do ato
administrativo eivado de ilegalidade, pela própria via administrativa, o que desde já se requer, como medida de justiça.
Termos em que, Pede deferimento.
Barueri-SP, 29 de março de 2021.
MICHELE MAIA MIRALDO
OAB/SP 268.445

3.

DAS CONTRARRAZÕES

3.1.
Por sua vez, a licitante declarada vencedora (TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA),
observando o disposto no § 2º do art. 44 do Decreto nº 10.024/2019, assim como o item
13.2.3 do Edital, apresentou suas contrarrazões tempestivamente, que podem ser
visualizadas no Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br),
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percebe-se que se tratam de fornecimentos diversos
Portanto, não deve prosseguir a habilitação da empresa TRIVALE, pois, ao aplicar as regras previamente estabelecidas no edital, VERIFICASE QUE A RECORRIDA NÃO POSSUI EXPERIÊNCIA ANTERIOR MÍNIMA PARA COMPROVAR A CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EXIGIDA
NO PRESENTE CERTAME QUANTO AO BENEFÍCIO REFEIÇÃO.
Neste particular, mostra-se imprescindível verificar os documentos habilitatórios com os requisitos estabelecidos no edital. Até porque, as
regras estabelecidas no instrumento convocatório é lei entre as partes, regulando a atuação tanto da Administração Pública quanto das
licitantes, cujo preceito normativo é estampado no art. 3º, da Lei Geral de Licitações, e enfatizado pelo art. 41, da mesma lei, que dispõe
que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Nesta diapasão,
transcrevemos os ensinamento de Hely Lopes Meirelles (Licitação e Contrato Administrativo, 11ª edição, Malheiros, pag. 31): A vinculação
ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento
convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, as propostas, ao julgamento e ao contrato. Em
outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para
todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora. Nota-se que é imprescindível seguir as regras estabelecidas no
edital como forma de garantir o mínimo de segurança jurídica às partes envolvidas no processo licitatório e, notadamente, evitar
representações às Cortes de Contas. Com efeito, as regras previstas no instrumento convocatório, principalmente aquelas voltadas à
qualificação técnico-operacional, possuem uma razão de existir, cujo resultado prático visa justamente atender satisfatoriamente, sem
surpresas, as necessidades da Administração, ora demandante, durante à execução contratual pela futura contratada. Outrossim, a
Administração não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, tendo em vista que, para garantir
segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento isonômico
entre as licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do edital. E, agir de modo contrário ao previsto no
instrumento convocatório, além de ser um ato eivado de ilegalidade, por ofensa direta aos artigos 3º e 41, da Lei Geral de Licitações,
desprestigia-se a licitante que se atentou e se preparou às regras consignadas em edital, em face de licitantes que não observaram as
regras previamente estabelecidas, cujo fato não deve receber a chancela da Administração Pública. Assim, o ato do Sr. Pregoeiro e equipe
técnica de apoio em habilitar a empresa TRIVALE contraria expressamente a lei, o edital e a doutrina acerca do tema enfrentado.

bem como no Portal de Transparência do CFMV (https://www.cfmv.gov.br/edital-do-pregaoeletronico-n-o-02-2021-contratacao-de-empresa-especializada-na-administracao-efornecimento-de-vale-refeicao-e-vale-alimentacao/licitacao/licitacao-2021/2021/02/11/), e
reproduzidas abaixo:

CONTRARRAZÃO:
ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO CFMV nº 02/2021

I. FATOS
1. A Recorrida, participou do pregão eletrônico em epígrafe, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada na administração e
fornecimento de Vale Refeição e Alimentação, através de cartão eletrônico com chip, contemplando carga e recarga de valor de face, na
modalidade online, visando à aquisição de gênero alimentícios in natura e refeições prontas em estabelecimentos credenciados, em âmbito
nacional, para atender a legislação do Ministério do Trabalho e Emprego conforme as condições especificadas no item 3 neste Termo de
Referência.
2. Ocorre que a Recorrente, intentando a todo custo sagra-se vencedora do certame, faz alegações completamente forçadas, de
embasamento jurídico raso e ultrapassado, que não implica em qualquer necessidade na desclassificação da empresa recorrida, as quais
dizem respeito aos atestados ténicos pela empresa referente a exequibilidade da sua proposta. 3. Após todo o trâmite procedimental
licitatório ocorrido, a empresa Recorrida foi considerada vencedora do Pregão por ter apresentado proposta de menor valor, ou seja, a mais
vantajosa para a Administração Pública.
4. Assim, o pregoeiro agiu em defesa dos interesses do Ente e da Administração, declarando a recorrida como vencedora, oportunizando a
mesma a contratação da proposta com maior vantajosidade, de maneira acertada.
5. Enfim, tudo conforme remansosa orientação jurisprudencial e de acordo com o determinado pelo instrumento convocatório.
6. Mesmo assim, com claro objetivo protelatório, a empresa recorrente se manifestou pela apresentação de Recurso, o que será abaixo
combatido.
7. Isto posto, seguem então os motivos de direito, pelos quais, o Recurso não merece provimento.
II. DIREITO
II.I. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - LEGALIDADE
8. O instrumento convocatório assim dispõe:
“11.14. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
11.14.1. Por se tratar de serviços de natureza continuada, o Atestado de Capacidade Técnica deverá ser expedido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado em nome da licitante e comprovar a execução anterior, sem ressalva, por período não inferior a 02 (dois) anos
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TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, sediada na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua
Machado de Assis, nº 904, centro, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 00.604.122/0001-97, vem, por intermédio de seu bastante
procurador, mandato incluso, apresentar suas CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO, pelos seguintes fatos e motivos que se
seguem:
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consecutivos, sendo admitido o somatório de atestados para comprovação do respectivo período. 9. No processo administrativo existem
alguns princípios que norteiam o bom funcionamento dos processos licitatórios. Tais princípios estão previstos no ordenamento jurídico
brasileiro, tanto na Lei de Licitações quanto na Constituição Federal. 10. Os princípios ora mencionados, são o da LEGALIDADE e da
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 11. No caso em tela houve não houve descumprimento aos termos editalícios e as regras
do ordenamento jurídico, haja vista que os atestados apresentados pela recorrida são suficientes para comprovar a capacidade técnica da
empresa. 12. Conforme os termos editalícios acima expostos, o edital nos diz que os atestados devem ser de “serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis”. Partimos do princípio que a complexidade do serviços prestado para o cartão Alimentação e o Cartão
Refeição é mesma, e que inclusive pode ser utilizado no mesmo cartão, se for determinado pelo órgão, ou seja, o atestado é valido. 13. É
pacífico que na licitação o edital vincula as partes e a administração. O princípio da vinculação do edital já vem expresso no art. 3º da Lei
8666, a saber: “Art. 3° - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos“§ 1º. É vedado aos agentes públicos: “I- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante
para o específico objeto do contrato;” (grifo nosso) Aliás neste sentido é o artigo 41 da mesma Lei: “art. 41 – A Administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” 14. O Pregoeiro tem o dever legal e moral de
respeitar e fazer respeitar o Edital e as Leis, tal qual foram estabelecidos. Reclamações, por parte dos Proponentes, quanto as exigências do
Edital, devem ser apresentadas, em prazo hábil, em momento anterior a abertura do certame. Cabe ao r. Pregoeiro, neste momento, honrar
o Edital, ao qual todos Proponentes estavam submetidos, e desta forma manter a habilitação da recorrida, conforme determina a
legislação e em respeito aos termos editalícios. 15. Ocorre que o Pregoeiro, ao habilitar a recorrida, produziu tratamento isonômico e
dentro da legalidade aos demais competidores presentes, uma vez que cumpriu os termos previamente estabelecidos no edital. 16. As Leis
foram estabelecidas para serem cumpridas e para se fazer cumprir, desta forma, as regras estabelecidas para que se prestigie o princípio
constitucional da isonomia, que exposto na Constituição Federal inscrito no artigo 5º, veda a distinção de toda e qualquer natureza,
estabelecendo a igualdade de todos perante a lei. 17. Não somente sob a luz da Lei de Licitações, mas é evidente que, ao se desvincular do
que é determinado por edital e ferir os preceitos administrativos, o pregoeiro também desobedece ao princípio da LEGALIDADE, previsto na
Constituição Federal. 18. Em primeiro momento temos que ressaltar que todas as pessoas do Estado Democrático Brasileiro estão sujeitas
ao que o ordenamento chama de Legalidade. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso II, que “ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei”. 19. Enquanto o cidadão tem o direito de realizar tudo aquilo que a lei não proíbe, a
administração poderá realizar somente aquilo que está disposto e autorizado em lei, o que acaba por dar maior seguridade aos
administrados, uma vez que, se o que foi executado estiver em desacordo com a lei, o mesmo será inválido, suscetível à apreciação do
poder judiciário. 20. No que diz respeito a Administração, a constituição ainda nos diz no caput de seu artigo 37: a administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
21. Neste sentido, ensina Marçal Justen Filho in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed., ed. Dialética: “Ao
descumprir normas constantes do edital, a Administração Pública frustra a própria razão de ser da licitação. Viola os princípios norteadores
da atividade administrativa, tais como a legalidade, a moralidade e a isonomia.”
22. Reforçando as disposições dos artigos previstos na Lei 8666 vejamos o entendimento do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles: que a
Administração Pública e os licitantes estão estritamente vinculados ao edital, ou seja, ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do
permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quão ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao
julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante
todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para órgão ou entidade licitadora. (Hely Lopes Meirelles in Licitação e
Contrato Administrativo, 14ª ed., ed. Malheiros).
23. O Superior Tribunal de Justiça em suas decisões reforça o caráter vinculativo do edital, vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. LEILÃO. EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS
PARTES. “- O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus
termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes.” (STJ - REsp 354.977/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.11.2003, DJ 09.12.2003 p. 213) (grifo nosso)
“O princípio da vinculação ao edital, previsto no ar. 41, caput, da Lei n. 8.666/93, impede que a Administração e os licitantes se afastem das
normas estabelecidas no instrumento convocatório, sob pena de nulidade dos atos praticados" (MS n. 2000.01.00.048679-4/MA, Rel.
Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, 3ª Seção, DJ de 10.11.2004, p. 03).”
Ementa: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DISPENSA DA
PROPONENTE DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. ILEGITIMIDADE DO ATO. I - Como um dos
princípios regentes do procedimento licitatório, o princípio da vinculação ao edital obriga não só os licitantes como também a
Administração, com a devida observância ao tratamento isonômico entre os licitantes, devendo o julgamento das propostas pautar-se
exclusivamente por critérios objetivos definidos no edital. II - Em observância a tal princípio, a Administração não pode dispensar
proponente da apresentação dos documentos exigidos no edital de regência do certame. III - Remessa oficial desprovida. Processo: REOMS
2001.34.00.006627-0/DF; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
Órgão Julgador: SEXTA TURMA Publicação: 07/05/2007 DJ p.61 Data da Decisão: 26/02/2007 Decisão: A Turma, à unanimidade, negou
provimento à remessa oficial. (grifo nosso)
24. Inclusive, Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo, ed. Malheiros segue ensinando que: “nem se compreenderia que a
Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do

julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da
licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.” (grifo nosso) 25. O princípio
invocado trata-se, em verdade, do princípio básico de toda licitação, vinculando tanto a Administração quanto os proponentes, aos termos
e exigências ali determinados. É a lei interna da Licitação. 26. Isto posto, não pode o administrador tolerar o descumprimento de qualquer
dos seus termos. 27. Assim sendo, restou claro que o atestados apresentados estão em acordo com o determinado em Edital, sendo a
habilitação da recorrida a medida mais correta a ser tomada pelo Pregoeiro.
III. PEDIDO 28. Por todo o exposto, diante dos fatos narrados, requer que seja negado provimento ao recurso, tendo em vista a decisão
acertada do Pregoeiro na condução de todo o processo, norteando-se pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vantajosidade.
29. Requer, ainda, que todas as intimações, caso encaminhadas eletronicamente, sejam enviadas ao e-mail
mercadopublico@romanodonadel.com.br, com cópia para o e-mail licitacoes@valecard.com.br, e, caso encaminhadas em meio físico,
sejam direcionadas ao endereço Avenida dos Vinhedos, 200, conj. 02, Gávea Office, Morada da Colina, Uberlândia – MG, CEP 38411-159.
Nestes termos, pede e espera deferimento.
Uberlândia/MG para Brasília/DF, 30 de março de 2021.
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO

4.

DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO

Do pregoeiro
Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial:
I - conduzir a sessão pública;
II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao
edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração desses documentos;
III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos
no edital;
IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;
V - verificar e julgar as condições de habilitação;
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos de habilitação e sua validade jurídica;
VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade
competente quando mantiver sua decisão;
VIII - indicar o vencedor do certame;
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e
propor a sua homologação.
Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria
jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua
decisão.

4.2.
Há na doutrina, contudo, discussão sobre a real extensão do poder de decisão do
pregoeiro, especialmente diante dos princípios da segregação de funções, do duplo grau de
jurisdição e dos dispositivos da Lei nº 9.784/1999, razão pela qual se defenda que não cabe a
ele decidir os recursos administrativos, sendo de competência indelegável da autoridade
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4.1.
Como se sabe, por força do art. 17 do Decreto nº 10.024/2109, o Pregoeiro é o
responsável por receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade
competente quando mantiver sua decisão, como se vê:

superior. Sob essa perspectiva, caberia ao pregoeiro tão-somente a análise dos pressupostos
recursais ou juízo de retratação de sua própria decisão (de classificar, habilitar e declarar um
licitante vencedor), ficando à cargo da autoridade competente a decisão propriamente dita1.

1

Nesse sentido, bom artigo sobre o tema: https://ronnycharles.com.br/wp-content/uploads/2021/01/Quem-temcompetencia-para-julgar-recursos-no-pregao-eletronico.pdf (Acesso em: 11/04/2021)
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4.3.
Seja como for, os pregoeiros do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV
são designados pela Portaria nº 01, de 11 de janeiro de 2021, estando entre eles o
empregado Vitor Hugo da Silva Ramos, que conduziu o certame até o presente momento.

4.4.
Porém, em razão do gozo de licença paternidade desde o dia 29/03/20212,
conforme comprova imagem abaixo, extraída do Sistema de Protocolo do CFMV, a
continuidade do feito será realizada por este subscritor.

5.

DA ANÁLISE DO PREGOEIRO

5.1.
Inicialmente, cumpre registrar que o presente Edital foi analisado e aprovado pela
Assessoria Jurídica do CFMV, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93,
demonstrando zelo pelo cumprimento da legislação pertinente.
5.2.
Ressalta-se, ainda, que os atos praticados por esta Administração em seus
procedimentos licitatórios são pautados, dentre outros, pelos princípios da isonomia, da
seleção da proposta mais vantajosa, da vinculação ao instrumento convocatório, em
consonância com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da
probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da
competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

5.4.
Em apertada síntese, a recorrente (SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E
COMÉRCIOS S.A.) alega ter encontrado supostas inconsistências nos atestados de
capacidade técnico-operacional apresentados pela licitante vencedora (TRIVALE
ADMINISTRAÇÃO LTDA), contrariando o previsto nos itens 11.14 e itens 11.14.1 a 11.14.3 do
Edital.
2

ACT CFMV - CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - LICENÇA PATERNIDADE: Fica assegurada aos servidores do CFMV a
prorrogação, por mais 15 (quinze) dias, da duração da licença paternidade, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos no § 1º do
art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
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5.3.
Destaca-se, outrossim, que em observância ao Decreto nº 10.024/2019, quaisquer
decisões obedecem, também, aos princípios da razoabilidade, da competitividade e da
proporcionalidade, como se vê abaixo:

5.5.
Temos, no entanto, que o inconformismo da recorrente não merece prosperar,
pelos motivos a serem expostos abaixo.
5.6.
Em primeiro lugar, porque no julgamento dos processos licitatórios, incluindo a
análise das propostas e documentação de habilitação, o agente público deve se pautar pelo
Edital, mas também por toda legislação, jurisprudência e pelos princípios aplicáveis à
espécie.
5.7.
É bom lembrar que os princípios convivem harmoniosamente entre si, não
havendo que se falar na preponderância de um sobre o outro; quando muito, há, mutatis
mutandis, um conflito aparente entre normas.
5.8.
Desse modo, embora tanto recorrente quanto recorrida tenham trazido
considerações a respeito do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ele não se
aplica isoladamente, sem respeitar os demais princípios e normas.
5.9.
Se não fosse assim, e a expressão “o edital é lei entre as partes” fosse absoluta,
permitir-se-ia, por exemplo, que a Administração contratasse algo ilegal, na hipótese
alegórica de um edital elaborado contra legem, passasse desapercebido pela Assessoria
Jurídica do órgão, bem como pelos licitantes durante os prazos de esclarecimentos,
impugnação e recursos. Necessário, portanto, solucionar as questões de modo sistêmico.
5.10.
Como se sabe, a licitação não é um fim em si mesma, mas um instrumento para
consecução do interesse público. Aliás, cabe aqui enfatizar o importante princípio da seleção
da proposta mais vantajosa, que é, a um só tempo, princípio, o fim de interesse público que
se quer alcançar em toda licitação (sendo amplo) e o resultado que se busca em cada
procedimento (sendo estrito).

11.14. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas
jurídicas de direito público ou privado.
11.14.1. Por se tratar de serviços de natureza continuada, o Atestado de
Capacidade Técnica deverá ser expedido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado em nome da licitante e comprovar a execução anterior, sem ressalva, por
período não inferior a 02 (dois) anos consecutivos, sendo admitido o somatório de
atestados para comprovação do respectivo período.
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5.11.
Voltando ao caso concreto, a recorrente se insurge quanto eventual violação aos
seguintes pontos do edital, vejamos:

11.14.2. A exigência de Atestado de Capacitação Técnica para comprovação da
execução por período não inferior a 02 (dois) anos é razoável e não frustra o caráter
competitivo do certame, conforme Acórdão do TCU.
Acórdão nº 3121/2016 – TCU Plenário (...)
10.5 Na mesma linha de Voto, a exigência de atestado de prestação
de serviços por dois anos consecutivos está razoável e não restringe a
competitividade do certame, não havendo razão a representante
nesse ponto.
11.14.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social
vigente.

5.12.
Contudo, não é o que se observa da análise da documentação apresentada e
devidamente analisada pelo pregoeiro. Para demonstrar de modo mais claro, vejamos a
tabela abaixo:

5.13.
Cotejando rapidamente com a estimativa para o CFMV, verifica-se que os
atestados apresentados são compatíveis com o objeto, vejamos:

ITEM
1

QUANTIDADE DE
VALOR DIÁRIO
BENEFICIÁRIOS POR BENEFICIÁRIO
75

R$ 40,00

VALOR MENSAL POR
BENEFICIÁRIO

VALOR ESTIMADO
DE CRÉDITO MENSAL

VALOR ESTIMADO
DE CRÉDITO ANUAL

R$ 880,00

R$ 66.000,00

R$ 792.000,00

VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO

R$ 792.000,00

Percentual da taxa de administração estimada (%)

-- %

Valor global máximo admitido com desconto da taxa

R$ 792.000,00

5.14.
Como se vê, não houve descumprimento quanto à comprovação de qualificação
técnico-operacional, vez que os atestados apresentados são suficientes para comprovar a
capacidade da empresa. Vale lembrar que o edital previa a “comprovação de aptidão para a
prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação”.
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Edital, item 5.3: O valor global estimado para o fornecimento de créditos mensais,
por meio de cartões Alimentação e/ou cartões Refeição, incluindo todos os custos é
de R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais), para 12 (doze) meses,
conforme demonstrado abaixo:

5.15.
A descrição feita quanto ao item pela área demandante, e examinada e aprovada
pela Assessoria Jurídica, tinha como fim evitar exigências demasiadas e que pudessem, de
algum modo, cercear a participação de licitantes ou, em última análise, direcionar o objeto
da licitação. Pautou-se, novamente, pela melhor aplicação dos princípios atinentes às
licitações públicas, em especial, isonomia, competitividade, razoabilidade e
proporcionalidade.
5.16.

Sobre esse tema, importante colacionar importante súmula do TCU:
SÚMULA Nº 263 Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das
licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância
e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação
da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características
semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a
complexidade do objeto a ser executado.
Fundamento legal - Constituição Federal, art. 37, inciso XXI; - Lei nº 8.666/1993, art.
30. Precedentes - Acórdão 0165/2009 – Plenário - Acórdão 1908/2008 - Plenário Acórdão 1417/2008 - Plenário – dentre outros.

Com efeito, a comprovação da capacidade técnico-operacional deve se valer de
critérios razoáveis e proporcionais, destinada às garantias mínimas de condições para o bom
5.17.

e fiel cumprimento do contrato e o atendimento pleno da finalidade pública.

(...)
4. A questão da exigência de quantidade mínima e/ou certa de atestados de capacitação
técnica na fase de habilitação em procedimentos licitatórios já foi amplamente debatida
neste Tribunal, haja vista a complexidade jurídica que envolve a intelecção da vedação, neste
sentido, contida no inciso I do § 1o do art. 30 do Estatuto Licitatório.
5. A despeito de prevalecer corrente jurisprudencial no sentido de que exigência deste jaez
deva ser evitada nos editais de licitação, é de ter-se em conta que a interpretação do aludido
dispositivo legal deve conter-se nos limites estabelecidos pela Constituição Federal, em seu
art. 37, XXI, a seguir reproduzido:
“Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os caso especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” (Grifei)

6. O balizamento constitucional é claro no sentido de que as exigências de comprovação de
qualificação técnica e econômica devem se ater às garantias mínimas de condições para o
bom e fiel cumprimento do contrato e o atendimento pleno da finalidade pública perquirida.
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5.18.
É o que se extrai da valiosa lição retirada do voto do Acórdão nº 1049/2004-TCUPlenário, cujo excerto se reproduz abaixo:

7. Tais garantias, ressalte-se, tem seus contornos precisamente definidos em função das
características do objeto licitado, conforme seu projeto básico. É a partir destas
características que a Administração contratante pode definir quais as exigências mais
adequadas para habilitar os licitantes, sob o prisma da qualificação técnica.
8. Isto não significa que a margem de discricionariedade conferida à Administração, nesta
circunstância, possa transpor os limites impostos pelo princípio da isonomia no qual deve se
pautar a condução de todo o procedimento licitatório.

5.19.

Indo além, apenas para efeitos argumentativos, exigir-se, por exemplo, que as

licitantes apresentassem atestados exatamente iguais ao objeto da licitação, sem quaisquer
justificativas, poderia infringir outro princípio: o do formalismo moderado.
5.20.
São frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que prestigiam a
adoção do princípio do formalismo moderado, consubstanciado, em síntese, na ponderação
entre o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, ostentando importante função no
cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º da lei de licitações: busca da proposta mais
vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção do desenvolvimento
nacional sustentável.
5.21.

Nesse sentido, vale transcrever o seguinte precedente:

5.22.
Não é demais lembrar que deve se evitar exigências inúteis ou desnecessárias à
licitação. Por isso, entende-se que o conjunto de atestados apresentados denota que a
licitante vencedora detém a competência para gerir o objeto, seja Vale Alimentação e/ou
Refeição, bem como demonstrou o atendimento à tecnologia de fornecimento do objeto
(cartão com chip de segurança)3.

3

“Nas contratações de obras e serviços, as exigências de qualificação técnica devem admitir a experiência anterior em obras ou serviços
de características semelhantes, e não necessariamente idênticas, às do objeto pretendido” (Acórdão TCU nº 2.914/2013 - Plenário, Rel.
Min. Raimundo Carreiro)
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Acórdão TCU nº 357/2015-Plenário:
1. O intuito basilar dos regramentos que orientam as aquisições pela Administração
Pública é a contratação da proposta que lhe seja mais vantajosa, obedecidos os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
2. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se
pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples
e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o
formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das
prerrogativas dos administrados.

5.23.
Não bastasse isso, é pacífica jurisprudência do TCU sobre a possiblidade de
somatório de atestados técnicos para comprovação de capacidade técnica4, vejamos:
É vedada a imposição de limites ou de quantidade certa de atestados ou certidões para fins
de comprovação da qualificação técnica. Contudo, caso a natureza e a complexidade técnica
da obra ou do serviço mostrem indispensáveis tais restrições, deve a Administração
demonstrar
a
pertinência
e
a
necessidade
de
estabelecer
limites
ao somatório de atestados ou mesmo não o permitir no exame da qualificação técnica do
licitante.
Acórdão 849/2014-Segunda Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER
É indevida a proibição de somatório de atestados, para efeito de comprovação de
qualificação técnico-operacional, quando a aptidão da licitante puder ser satisfatoriamente
demonstrada por mais de um atestado.
Acórdão 1865/2012-Plenário | Relator: MARCOS BEMQUERER
A vedação, sem justificativa técnica, ao somatório de atestados para comprovar os
quantitativos mínimos exigidos na qualificação técnico-operacional contraria os princípios da
motivação e da competitividade.
Acórdão 7982/2017-Segunda Câmara | Relator: ANA ARRAES
Para
o
fim
de
comprovação
de capacidade técnica
deve
ser
aceito
o somatório de atestados, sempre que não houver motivo para justificar a exigência
de atestado único.
Acórdão 1231/2012-Plenário | Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Não configura irregularidade a inexistência de regra expressa no edital permitindo
o somatório de atestados de capacidade técnica. O impedimento à utilização de mais de
um atestado é que demanda, além da demonstração do seu cabimento por parte do
contratante, estar expressamente previsto no edital.
Acórdão 1983/2014-Plenário | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO

5.24.
Por tudo quanto dito, não procede a alegação de que “os atestados atrelados,
muito embora atenda a experiência quantitativa prevista no edital, o mesmo não acontece
com a previsão qualitativa”.

4

Situação diversa do ocorrido no Acórdão TCU nº 433/2018 – Plenário, onde a representação foi julgada improcedente e arquivada, não
pelo tipo de tecnologia do cartão apresentado em atestado, mas porque, naquele certame, o objeto era apenas para Vale-Refeição, e a
requerente solicitava que os atestados de vale alimentação fossem considerados para efeito de comprovação do objeto, o que, ao final, foi
negado, haja vista tratar-se de serviços diferentes.
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É vedada a imposição de limites ou de quantidade certa de atestados ou certidões para fins
de comprovação da qualificação técnica. Contudo, caso a natureza e a complexidade técnica
da obra ou do serviço mostrem indispensáveis tais restrições, deve a Administração
demonstrar
a
pertinência
e
a
necessidade
de
estabelecer
limites
ao somatório de atestados ou mesmo não o permitir no exame da qualificação técnica do
licitante.
Acórdão 1095/2018-Plenário | Relator: AUGUSTO NARDES

5.25.
Por fim, entendo, S.M.J, que foram superadas as alegações apresentadas pela
RECORRENTE, estando todos os atos munidos de legalidade.

6.

DA DECISÃO DO PREGOEIRO

6.1.
Em cumprimento ao § 4º do artigo 109, da Lei nº 8.666/1993, e em atenção ao
inciso VII, do art. 17, do Decreto nº 10.024/2019, este Pregoeiro, após receber e examinar o
recurso interposto, registra que:
6.1.1. Em sede preliminar, considerou por conhecer do recurso apresentado pela
licitante SODEXO PASS DO BRASIL S.A, haja vista o preenchimento dos
pressupostos recursais;
6.2.2. No mérito, entendeu por negar-lhe provimento, não efetuando, pois, o juízo
de retratação da decisão que classificou, habilitou e declarou a licitante TRIVALE
ADMINISTRAÇÃO LTDA vencedora do certame, por não ter vislumbrando, dentre
os argumentos apresentados pela recorrente, algo que pudesse modificar a
decisão do Pregoeiro Vitor Hugo da Silva Ramos, mantendo-se, pois, a habilitação
promovida anteriormente.
6.2.
Submete-se os autos ao Senhor Presidente do CFMV, autoridade competente para
avaliação das considerações aqui apresentadas e emissão de decisão de recurso, quer seja
para:
sendo

6.2.2. Manutenção dos atos, e por consequência, realização da adjudicação do
objeto à licitante vencedora e posterior homologação do procedimento licitatório
(art. 13, IV, V e VI, do Decreto nº 10.024/2019).

FRANCISCO
ALVES LOPES
JUNIOR
Francisco Alves Lopes Júnior
Pregoeiro do CFMV
Mat. nº 0515

Brasília-DF, 12 de abril de 2021.
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6.2.1. Acatamento das razões apresentadas pela recorrente,
determinado o retorno à fase de aceitação/habilitação do item; ou

