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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO N° 119/2015

RECORRENTE: ATACADO CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME

RECORRIDA: O PREGOEÍRO

REFERENTE: INABILITAÇÃO DA EMPRESA

I - DAS PRELIMINARES

Versa o presente processo sobre Recurso Administrativo interposto tempesti

vamente pela Empresa ATACADO CENTRAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-

ME, contra decisão Administrativa proferida pelo Pregoeiro, que julgou inabilitada a

Empresa Recorrente para participar no Processo de Pregão Presencial N° 119/2015,

com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI

ÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA A-

LIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE

PRIMAVERA DO LESTE.

II - DAS FORMALIDADES LEGAIS

Diante da inabilitação da Empresa Recorrente na Ata de Sessão Pública, a

teor do que dispõe o contido no § 4o do artigo 109, da Lei 8.666/93, interpôs recurso

para que a Comissão de Licitação exarasse sua decisão:

II - DOS FATOS

Realizada a Sessão Pública no Pregão Presencial n° 119/2015 no dia 07 de

Dezembro de 2015, o Pregoeiro inabilitou a empresa ATACADO CENTRAL COMÉR
CIO DE ALIMENTOS LTDA-ME por não apresentar junto ao envelope de documenta

ção de habilitação o Cartão de inscrição Estadual e apresentar o Balanço Patrimonial
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sem o Termo de Abertura e Termo de Encerramento devidamente registrados e auten

ticados na Junta Comercial ou acompanhado do Recibo de Entrega de Escrituração

Digital - SPEED.

Por conseguinte, a Empresa inabilitada apresentou Recurso Administrativo

tempestivamente na data de 10/12/2015, e as Empresas ÁGUIA COMERCIO DE ALI

MENTOS EIRELI e GRAMADO DISTRIBUÍDORA E COMÉRCIO EIRELI-EPP apre

sentaram suas Contra Razões tempestivamente diante do Recurso interposto pela Em

presa Recorrente, ambas no dia 14/12/2015.

IV - DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

Insurge-se a Recorrente que: "... Objetivando-se demonstrar de forma ine

quívoca a confusão cometida pelo Pregoeiro e sua equipe de Apoio na decisão admi

nistrativa acima apontada, necessário se faz a transcrição do regramento editalício ine

rente a documentação destinada à comprovação relativas à Regularidade Fiscal e

Trabalhista, item11.9 "b", bem como, à documentação relativa a Qualificação E-

conômico-Financeiro item 11.10."

Alega a Empresa Recorrente que:" Pois bem! Iniciemos justificando que em

momento algum do item 11.9 alínea "b" do edital ora transcrito acima, não há a exigên

cia de apresentação pelo licitante de qualquer Cartão de Comprovação de Inscrição

estadual, pois, foi um dos documentos que inabilitou a Empresa Recorrente... ""... A-

demais, o que foi apresentado pela recorrente é o mesmo documento que encontra-se

em anexo, o SINTEGRA, que é mais conhecido como Sistema Integrado de Informa

ções sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços, que através de

consulta pública no site da SEFAZ/MT (www.sefaz.mt.gov.br) encontramos os dados

de quaisquer empresa que esteja cadastrada no Estado de Mato Grosso, contendo

inclusive o numero do CNPJ, da Inscrição Estadual, endereço, CNAE Fiscal, CNAE

Secundário, e outras informações de suma importância... percebemos que o documen

to ora apresentado pela Recorrente supre de forma contundente a exigência do Item

11.9 alínea "b" , sendo equivocadamente cogitado a sua ausência quando da análise

dos documentos de habilitação da Recorrente pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio

inabilitando esta por falta desse documento."

Alega ainda a Empresa Recorrente que: "Já em relação ao segundo item
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que inabilitou a empresa recorrente, há controvérsias... deveria sim as empresas apre

sentarem esse documento com seu termo de abertura e encerramento registrado e au

tenticado na Junta Comercial, acontece que o Edital foi totalmente omisso em relação a

tributação das empresas concorrentes, sejam elas lucro presumido ou Lucro Real, de

modo que não há essa distinção informada em momento algum no Edital... Ainda não

há o que se falar em Sped com recibo de Entrega de escrituração Fiscal Digital, pois o

Edital também é TOTALMENTE OMISSO em relação a essa documentação, pois, o

item 11.10 do qual o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio INABILITOU a Recorrente con

forme transcrição acima não trata em momento algum da obrigatoriedade de apresen

tação deste documento..."

E por fim alega a Recorrente que:" Ademais, houve equivocadamente a ina-

bilitação do senhor Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio por justamente não ter aceito o

Balanço Patrimonial devidamente assinado pelo Contador e Administrador da empresa

Recorrente, uma vez que deveria no mínimo dar um prazo para a empresa então apre

sentar o Recibo de Entrega de Escrituração Digital -SPED, já que o referido Edital

foi TOTALMENTE OMISSO em relação a apresentação desse documento... até porque

a escrituração Fiscal Digital que era totalmente compatível com o Balanço Patrimonial

apresentado no ato da habilitação, fora entregue à Secretaria da Receita Federal do

Brasil em 30 de Junho 2015 às 20:21:44h..."

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de reconsiderar a decisão pro

ferida no Aviso Pregão N° 119 da data de 07 de Dezembro de 2015 e registrado em

Ata de Sessão, e declarar habilitada a empresa ATACADO CENTRAL COMÉRCIO DE

ALIMENTOS LTDA-ME .

V - DAS CONTRA RAZÕES DAS CONCORRENTES

As Empresas ÁGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI e GRAMADO

DISTRIBUÍDORA E COMÉRCIO EIRELI-EPP apresentaram suas Contra Razões tem

pestivamente diante do Recurso interposto pela Empresa Recorrente no dia

14/12/2015.

Alega a Empresa ÁGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI: "A CON-

TRARRAZOANTE é uma empresa séria, que, buscando uma participação impecável

no certame, preparou sua documentação e propostas em rigorosa conformidade com
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as exigências do Edital... E como tal, levando em consideração, o que o recorrente ma

nifestou mediante razões ao recurso, e buscando sempre a transparência nos seus

atos praticados, esclarece que ao analisar o presente edital, principalmente nos itens

atacados pela recorrente, não identificou em momento algum a omissão acima aponta

da pela parte adversa..."

Alega ainda a Empresa ÁGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI:" A lei

prevê duas possibilidades de impugnação: a interposta por qualquer cidadão, bem co

mo a impugnação proposta pelas empresas interessadas na licitação... Já a empresa

licitante interessada na licitação COMO É O CASO, detém até o segundo dia útil que

anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitação para apresentar impugna

ção, sob pena de decadência do direito de posteriormente vir a se manifestar contrari

amente ao Edital apresentando falhas ou irregularidades, hipótese em que tal comuni

cação não terá efeito de impugnação ou recurso... caso a recorrente estivesse se sen

tido lesada ou até mesmo identificasse alguma omissão no conteúdo do presente Edi

tal, teria que em momento oportuno ter suscitados eventuais omissões ou dúvidas, po

rém direito este já precluso nesta fase do processo licitatório..."

Já a Empresa GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI-EPP a-

lega que: "quanto a inabilitação também pelo item 11.10, ressalta-se que, a previsão

em comento não fere qualquer principio do direito administrativo estando, pois, ampa

rada na legalidade. Analisando o feito, verifica-se que a empresa recorrente não foi ha

bilitada no procedimento licitatório, pois deixou de apresentar documento indispensá

vel, segundo o subitem 11.10 - "a", ou seja, o Balanço Patrimonial devidamente regis

trado conforme a lei.

Alega ainda a Empresa GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE

LI-EPP que: "Ou seja, em razão do principio da vinculação ao instrumento convocató

rio, a comissão de Licitação ao inabilitar a recorrente deu efeito cumprimento ao edital

portanto, se o Edital exige documento a ser apresentado de acordo com as formalida

des legais e o licitante não o apresenta ele deve ser inabilitado.

Alega por fim a Empresa GRAMADO DISTRIBUÍDORA E COMÉRCIO EI

RELI-EPP que: "Há previsão editalícia no item 5.1 concedendo a oportunidade de

qualquer pessoa solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocató

rio do Pregão, não havendo nenhuma manifestação da Empresa recorrente quanto à

exigência editalícia objeto deste recurso administrativo... O recibo de Entrega de escri-
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turação Digital- SPED nada vale na fase recursal. Deveria se fosse o caso anexado ao

envelope de habilitação quando da apresentação de seus documentos para devida

analise do Pregoeiro..."

Ao final, as Empresas ÁGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e

GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI-EPP requerem o desprovimento

do recurso interposto pela Empresa ATACADO CENTRAL COMÉRCIO DE ALIMEN

TOS LTDA-ME, mantendo a decisão de sua inabilitação.

VI - DA ANÁLISE DO RECURSO DA RECORRENTE

Preliminarmente insta mencionar que analisando a documentação de Ha

bilitação da Empresa Recorrente, no que diz respeito a apresentação da Prova de Ins

crição Estadual, verificasse que realmente houve equívoco por parte do Pregoeiro ao

registrar a falta do Cartão de Comprovação de Inscrição Estadual, tendo em vista

que a Empresa Recorrente apresentou junto a documentação de habilitação a Prova de

Inscrição Estadual através do Comprovante de Consulta Pública ao cadastro do

estado de Mato Grosso junto ao SINTEGRA, tendo este documento atendido as exi

gências do edital deste certame no que se refere a Prova de Inscrição Estadual.

No que diz respeito ao item 11.10, alega a Empresa Recorrente que cum

priu as exigências do Edital visto que o Edital foi omisso em relação a apresentação do

Recibo de Entrega de escrituração Contábil Digital-SPED e alega ainda que o Pregoei

ro deveria "no mínimo dar um prazo" para a Empresa apresentar tal documento.

Ocorre que resta evidente o descumprimento do item 11.10 do Edital, o qual

prevê como deve ser apresentado o Balanço Patrimonial, já que o Balanço Patrimonial

apresentado pela Empresa Recorrente não apresenta qualquer registro ou autentica

ção na Junta Comercial. Na forma como foi apresentado o Balanço Patrimonial da Em

presa Recorrente, apenas assinado pelo Contador e pelo Proprietário da Empresa, te

ria validade se acompanhado pelo Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digi-

tal- SPED.

A Empresa Recorrente esta sujeita a tributação do Imposto de renda com base

no Lucro real, e por isso sua escrituração contábil é obrigatória que seja por Escritura

ção Contábil Digital, porém se faz necessário que toda empresa que apresente Ba

lanço Patrimonial através da Escrituração Contábil Digital apresente junto o Recibo
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de Entrega de escrituração Contábil Digital, pois é nele que constam informações

importantes que diz respeito ao Período da Escrituração, identificação do arquivo, nú

mero do recibo, além de data e hora do recebimento via internet pelo Agente Receptor

SERPRO para a Secretaria da Receita Federal do Brasil. É evidente que tais informa

ções não estão contidas no Balanço Patrimonial apresentado pela Empresa Recorren

te, e por isso a Empresa foi inabilitada, já que sem o Recibo de Entrega de escritura

ção Contábil Digital, além de não fornecer informações necessárias para validação do

Balanço Patrimonial, dificulta a identificação do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio de

possíveis adulterações ou montagens no Balanço Patrimonial apresentado no certame.

Sobre a alegação pela Empresa Recorrente no que diz respeito a omissão so

bre o SPED e sobre o Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital insta

mencionar que toda Empresa que tem como objetivo participar de qualquer Processo

Licitatório deve analisar o conteúdo com antecedência, e na observância de qualquer

dúvida ou irregularidade, deve dentro dos prazos previstos solicitar esclarecimentos,

providencias ou impugnar o ato convocatório do Pregão, ou seja, a Empresa Recorren

te ao organizar a documentação de habilitação a ser apresentada no Certame e obser

var que seu Balanço Patrimonial na forma que seria apresentado não estava de acordo

com o descrito no Edital ou mesmo omisso como alega a Recorrente, deveria a mesma

ter solicitado Esclarecimento ou mesmo ter solicitado a impugnação do mesmo como

previsto e descrito nos itens 5.1 e 5.2 do Edital do referido Certame, e não apresentar

junto ao Pregoeiro a documentação de qualquer forma.

E por final e não menos importante, sobre a alegação de que o Pregoeiro poderia

ter aberto prazo para que a Empresa apresentasse o Recibo de Entrega de Escritu

ração Contábil Digital posteriormente, devemos salientar que todos os documentos

para Habilitação devem ser apresentados em envelope lacrados (item 7.1 do Edital),

não podendo assim o Pregoeiro abrir prazo para entrega de documentação que não

tenha sido entregue no envelope, salvo as situações que ensejarem a aplicação da LC

123/06, o que não é o caso.

VII - DA DECISÃO

Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o Recurso Administrativo in

terposto pela empresa ATACADO CENTRAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME,
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onde a mesma foi inabilitada de forma correta, mantendo assim a decisão acertada do

Pregoeiro, mantendo a Empresa INABILITADA para o referido Certame.

Primavera do Leste - MT, 16 de Dezembro de 2015.

'LEANDRO SCHEFFLER

Pregoeiro
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JULGAMENTO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2015

Ante os fundamentos trazidos pelo Pregoeiro, acolho integralmente os

fundamentos e as conclusões expostas pelo Pregoeiro, como razões de decidir, man

tendo-se a decisão de inabilitação da empresa ATACADO CENTRAL COMÉRCIO

DE ALIMENTOS LTDA-ME.

Informe-se na forma da Lei.

Primavera do Leste, 17 de dezembro de 2015.

Adriana Tomasoni

Secretária Municipal de Educação e Esportes


