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Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos 

Vistos e revistos todos estes fatos e provas, temos que o contrato 
038/2011/SEJUDH/MT não apresentou irregularidades e que a suposta subcontratação teria ocorrido no 
contrato 048/2011/SEJUDH/MT. 

Pois bem. Nos documentos de habilitação trazidos pela habilitada 
REFEIÇÕES BRAS FOOD EIRELI, temos, rubricado pela recorrente, inclusive, atestados de 
capacidade técnica que se referem ao contrato 038/2011/SEJUDH/MT, firmado pelo Diretor do Centro 
de Ressocialização de Cuiabá, outro firmado pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e um 
terceiro firmado pelo Diretor da Cadeia Pública de Várzea Grande, todos do estado do Mato Grosso, os 
quais, até que se prove o contrário, são verdadeiros, em forma e conteúdo. 

Além disso, os documentos atestam que a empresa habilitada possui 
capacidade além da exigida no objeto do contrato. 

Não há, portanto, como recusar os atestados de capacidade técnica, tampouco 
retroceder à inabilitação da empresa REFEIÇÕES BRAS FOOD EIRELI, porquanto os argumentos 
trazidos nas razões de recurso não procedem. 

DECISÃO 

Diante do exposto, conheço o presente recurso e julgo-o IMPROVIDO, 
mantendo a habilitação da empresa REFEIÇÕES BRAS FOOD EIRELI, tal como ocorrido na sessão 
pública do Pregão Presencial 057/2018. 

É como decido. 

Mairinque, 12 de março de 2019. 

OVÍD INI 
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Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Mais adiante percebe-se que, inobstante as decisões administrativas e 

judiciais, o ente contratante, no caso do contrato 038/2011/SEJUDH/MT viu-se obrigado a prorrogar o 
prazo contratual por mais 60 dias, até 21/11/2011, conforme comprova o diário oficial do respectivo 

estado. 
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Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 
Afirma que firmou dois contratos, um identificado pelo número 

038/2011/SEJUDH/MT e 048/2011/SEJUDH/MT e que, realmente, o de número 048/2011 foi 
rescindido por ter a recorrida terceirizado os serviços, mas que o contrato 038/2011 foi rescindido tão 
somente porque sobreveio a contratação de nova empresa em outro certame, diante do vencimento do 
prazo contratual. 

Defende-se afirmando que seu atestado é legal e válido e que o contrato 
038/2011 foi integral e corretamente cumprido e por esta razão obteve o atestado de capacidade técnica. 

Diante de suas alegações, pede a improcedência do recurso da empresa 
CONVIDA REFEIÇÕES. 

Juntou documentos. 

Pelo pregoeiro foi mantida a decisão de habilitação da empresa REFEIÇÕES 
BRAS FOOD EIRELI, passando, nos termos do edital e da Lei 8666/93 à autoridade superior para 
julgamento. 

É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO 

Analisando as alegações e documentos trazidos pelas partes, temos que não 
assiste razão ao recorrente. 

De fato, depreende-se que foi realizada uma contratação emergencial da 
empresa REFEIÇÕES BRAS FOOD EIRELI, através do Processo 702911/2011, dispensa de licitação 
002/2011, que gerou o contrato 038/2011/SEJUDH/MT, pelo qual esta empresa forneceria, em caráter 
provisório, alimentação a agentes penitenciários e presos de unidades penitenciárias do Estado do Mato 
Grosso, descritas no referido instrumento. Houve a celebração de um primeiro termo aditivo 
prorrogando o prazo contratual,para 20/11/2011, assinado em 21/09/2011 

De outro lado, é certo que a empresa recorrida também mantinha com a mesma 
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos o contrato 048/2011/SEJUDH/MT, no qual, assume 
a recorrida que, embora o edital não permitisse a subcontratação do objeto, em determinado momento 
esta ocorreu, o que teria gerado a rescisão deste contrato e a aplicação de penalidade. 

Verifica-se no próprio documento trazido pela recorrente, a publicação nas fls. 
48 do Diário Oficial de 30 de agosto de 2011 que o ente contratante informa, resumidamente, que com 
relação ao contrato 038/2011/SEJUDH/MT, seu vencimento se daria em 21/09/2011 e não seria mais 
prorrogado e, com relação ao contrato 048/2011/SEJUDH/MT, haveria a rescisão contratual. 

O Mandado de Segurança trazido pela recorrente, de número 88552/2011 
mostra claramente que a quebra de contrato se deu em razão do instrumento 048/2011/SEJUDH/MT, 
que, na sua cláusula 3.21 vedava subcontratação do objeto do contrato e que, no entanto, ter-se-ia 
constatado tal situação em uma visita técnica da contratante, em 13/07/2011 (fls. 04 e 05 do acórdão do 
referido Mandado de Segurança). Em nenhum momento tal decisão judicial afirma que no contrato 
038/2011/SEJUDH/MT ocorreu a mesma situação, embora verifica-se que foi mencionado por conta da 
decisão de não prorrogação do prazo contratual. 
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Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

RESPOSTA AO RECURSO 

PP 057/2018 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 
PREPARO DE MERENDA ESCOLAR 

PREÂMBULO 

Trata-se de Recurso interposto pela empresa CONVIDA REFEIÇÕES 
LTDA contra a habilitação da empresa REFEIÇÕES BRAS FOOD EIRELI. 

ADMISSIBILIDADE 

De acordo com a Lei 8.666/93 e previsões do edital — item 11, a manifestação 
de intenção de recorrer foi registrada na sessão pública pela empresa recorrente, no dia 22/02/2019, 
sexta-feira. O prazo expirou em 27/02/2019, data do protocolo das razões de recurso. 

Fica admitido, pois, o presente recurso, porque tempestivo. 

RELATÓRIO 

A recorrente alega que a recorrida, habilitada na sessão pública do pregão 
presencial 057/2018, não preencheu todos os requisitos de habilitação porquanto seu atestado de 
capacidade técnica não prestava informações verídicas e que, portanto, nunca teria prestado os serviços 
objeto do presente certame. 

Narrou que o contrato apontado no atestado de capacidade técnica fornecido 
pela recorrida foi rescindido porque esta teria terceirizado o objeto do contrato. 

Alegou ainda que houve ação judicial por parte da recorrida, mas a decisão foi 
mantida, o contrato rescindido e houve a aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar com 
o estado do Mato Grosso por 2 anos. 

Com isto, requereu a inabilitação da empresa REFEIÇÕES BRAS FOOD 
EIRELI. 

Juntou documentos. 

A Sra. Pregoeira concedeu efeito suspensivo ao recurso e notificou as demais 
licitantes para, no prazo de 03 dias apresentarem suas razões. 

A empresa habilitada REFEIÇÕES BRAS FOOD EIRELI alegou em suas 
contrarrazões que a recorrente se equivocou quando interpretou os documentos e as informações acerca 
dos contratos que a recorrida manteve com o Estado do Mato Grosso. 
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PP 057/2018 

Em razão das férias da Pregoeira Glaucia Graziela de Almeida, 
eu, José Gomes da Costa, Pregoeiro pela Portaria 238/2018, 
alterada pela Portaria 407/2018, tendo recebido as razões e 
contrarrazões do recurso contra a habilitação da empresa 
REFEIÇÕES BRAS FOOD EIRELI, interposto por CONVIDA 
REFEIÇÕES LTDA e analisado os fatos, fundamentos e 
documentos, mantenho a decisão de habilitação da empresa 
REFEIÇÕES BRAS FOOD EIRELI, remetendo o processo à 
autoridade superior para anáiise e decisão. 

Mairinque, 07 de março de 2019. 
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