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400068/2020
Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania SETASC
Recurso Administrativo em Pregão Eletrônico
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129/SGAC/PGE/2020

Local e Data

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021

Procuradora

Ana Grazielle Gomes Lima de Menezes
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ADMINISTRATIVO.

LICITAÇÃO.

PREGÃO

ELETRÔNICO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. FASE
PREPARATÓRIA. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. LEI
8.666/1993. LEI 10.520/2002. DECRETO ESTADUAL 840/2017.
RECURSOS
DECISÃO

ADMINISTRATIVOS.
PROFERIDA

MANUTENÇÃO

PELO

DA

PREGOEIRO.

IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. RELATÓRIO

Cuida-se de processo encaminhado a esta Procuradoria-Geral do
Estado para emissão de parecer jurídico conclusivo acerca de dúvida quanto à decisão
relativa aos Recursos Administrativos impetrados pela empresa Merenda Mais de Suzano
Alimentos EIRELI contra a decisão que declarou as empresas Flor de Maio Comércio
Varejista de produtos Alimentícios EIRELI e Royal MT Comércio Varejista e Atacadista de
Produtos Alimentícios Ltda. vencedoras do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.
011/2020, Lotes 1, 2 e 3, pelo qual a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania SETASC visa futura e eventual aquisição de 534 mil cestas básicas, para atender as
demandas da SETASC/MT, no valor estimado de R$ 44.957.460,00 (quarenta e quatro
milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais), conforme fl. 03/14.
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A empresa, ora recorrente, aduz nos Recursos aos Lotes 01, 02 e 03
(fls. 872/906 PGENet): formação de grupo econômico entre as empresas Flor de Maio
Comércio Varejista de produtos Alimentícios EIRELI e Royal MT Comércio Varejista e
Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda.; declarações apresentadas pelas referidas empresas
pela mesma procuradora; apresentação de propostas iguais; inconsistências dos atestados
técnicos e indícios de fraude; incoerência nos índices apresentados; e, ausência de idoneidade
dos balanços patrimoniais pela Royal MT Comércio Varejista e Atacadista de Produtos
Alimentícios Ltda. Ao final solicita o recebimento dos recursos; procedência do mérito;
inabilitação das recorridas e, se contatada fraude, encaminhamento ao Ministério Público.

Por sua vez, as empresas Flor de Maio Comércio Varejista de produtos
Alimentícios EIRELI e Royal MT Comércio Varejista e Atacadista de Produtos Alimentícios
Ltda. apresentaram Contrarrazões às fls. 912/943 PGENet nos seguintes termos:
incompetência da postulante, haja vista que, não houve juntada de procuração; preclusão das
alegações; ausência de fraude; ausência de grupo econômico; que as empresas participaram de
lotes distintos; ausência de irregularidade por parte da procuradora na defesa de mais de uma
empresa do ramo; que a igualdade das propostas se ateve apenas aos preços de referência,
entretanto, a margem de preços detinha valores de descontos diferentes, não tendo disputado
os mesmos lotes; que os atestados técnicos cumpriram o que exigia o edital, haja vista que a
data da emissão dos atestados não depende dos licitantes; que as licitantes apresentaram o
respectivo balanço comercial conforme exigido no edital, solicitando, ao final, a manutenção
da habilitação as referidas empresas.

Por sua vez, conforme se depreende do Julgamento do Recurso
Administrativo acostado às fls. 946/978 PGENet, após realização de diligência a fim de
constatar a alegação constante nas contra-razões acerca do uso do mesmo imóvel, com salas
distintas pelas empresas recorridas e constatação que não houve fraude, decidiu pelo
conhecimento do recurso protocolado pela empresa Merenda Mais Suzano Alimentos EIRELI,
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entretanto, negou seu provimento, mantendo a habilitação das empresas recorridas. Por fim,
solita o encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado

PGE/MT para análise e

manifestação nos termos do § 2 do art. 49, Decreto Estadual 840/2017.

Para análise da presente solicitação, constam dos autos:

Documento

Página

Comunicação Interna 053/2020

02

Termo de Referência 046/2020/SETASC

03/14

Mapa Comparativo de Preços

15

Proposta de Intervenção às Vulnerabilidades Temporárias e a Escassez de

16

Alimentos
Degradação social em 2020: Um cenário mais que provável: Insegurança

17/19

alimentar e pobreza
Declaração

21

Declaração de ausência de ARP na SEPLAG/MT
Checklist

Pesquisa de Preço

22/22v
25

Pesquisa de Preço

26/292

Informação Técnica

293/294

Mapa Comparativo de Preços

295/302

Mapa Comparativo de Preços do Sistema SIAG

303/305

Análise Crítica do Mapa Comparativo

306

Portaria 029/2020/SETASC

307

Edital

308/351

Despacho 107/2020

350

Ofício 086/2020/UNIJUR/SETASC/MT

352
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Parecer 3.221/SGAC/PGE/2020
Despacho
Súmula do Condes

460/350 PGENet
395 PGENet

29º Reunião Ordinária - 27/11/2020

399 PGENet

Relatório do PTA e Declaração de Disponibilidade Orçamentária

401/403 PGENet

Justificativas para os Apontamentos da PGE

404/406v PGENet

Edital de Pregão Eletrônico n. 011/2020

407/447 PGENet

Aviso de Abertura de licitação

448/452 PGENet

Relatório de Participantes do Lote Pregão

611 PGENet

Consulta ARP SEPLAG

612/631 PGENet

Habilitação Jurídica e Proposta de Fornecedor

632/869 PGENet

Recursos impetrados pela empresa Merenda Mais de Suzano Alimentos

872/907 PGENet

Recebimento dos recursos

910/911 PGENet

Contra-razões

910/929 PGENet

Alvará de Localização e Funcionamento/ Notas fiscais

930/934 PGENet

Julgamento de Recurso Administrativo

946/981 PGENet

Ofício n. 05/2020/UNIJU/SETASC/MT

982 PGENet

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

2.1 DOS LIMITES E ALCANCE DO PARECER JURÍDICO

Cumprindo delinear os limites e o alcance da atuação desta consultoria
jurídica, tem-se que o parecer jurídico exarado pela Procuradoria-Geral do Estado veicula
opinião estritamente jurídica, desvinculada dos aspectos técnicos que envolvam a presente
demanda, a exemplo de informações, documentos, especificações técnicas, justificativas e
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valores, os quais são presumidamente legítimos e verdadeiros, em razão, inclusive, dos
princípios da especialização e da segregação de funções, regentes da atuação administrativa.

O parecer, portanto, é ato administrativo formal opinativo exarado em
prol da segurança jurídica da autoridade assessora, a quem incumbe tomar a decisão final
dentro da margem de discricionariedade conferida pela lei.

2.2 DA ANÁLISE ACERCA DA DÚVIDA APRESENTADA
Observa-se que o art. 49, §2º do Decreto Estadual 840/2017 prevê a
possibilidade de solicitação, por parte do pregoeiro ou da autoridade competente para
homologação, de emissão de parecer técnico ou jurídico sobre os recursos interpostos, quando,
então, ficará suspenso o prazo para decisão até o recebimento de o respectivo parecer:

Art. 49. Findo o prazo para apresentar as razões e contrarrazões
escritas, mas independente da efetiva apresentação destas, o Pregoeiro
deverá se manifestar por escrito no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
podendo se retratar e modificar a decisão questionada, ou manter a
decisão e remeter os autos à autoridade competente para a
homologação da licitação, a quem caberá manter ou reformar a decisão
no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o fim do prazo do Pregoeiro.
[...]
§ 2º O Pregoeiro e a autoridade competente para a homologação
poderá solicitar a emissão de parecer técnico ou jurídico sobre os
recursos interpostos, quando ficará suspenso o prazo para decisão
até o recebimento do respectivo parecer. (original sem grifo)

Apesar do dispositivo invocado possibilitar a solicitação da emissão de
parecer (técnico ou jurídico) sobre os recursos interpostos, deve-se tomar em consideração que
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essa solicitação deve ser fundamentada em dúvida técnica ou jurídica razoável, que
esteja fora das funções e atribuições que excedam às do pregoeiro, a quem cumpre "se
manifestar por escrito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo se retratar e modificar a
decisão questionada, ou manter a decisão e remeter os autos à autoridade competente".

A consultoria jurídica (assim como a técnica), nesse caso, não faz
parte do rito normal do procedimento, mas serve de apoio ao pregoeiro quando suscitada, por
ele, dúvida formal, razoável e específica, que deva ser resolvida pela utilização dos
conhecimentos científicos cabíveis, sejam jurídicos ou de outra natureza, que ele não possui.

Sobre o conceito de dúvida, é bom dizer, não compreende a mera
insegurança sobre como agir no exercício de sua função (é dever do servidor público agir no
exercício de sua função).
Passamos a analisar o caso, sob o ponto de vista jurídico, que é o
que nos cabe.
A Constituição Federal determina que a Administração Pública
obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(art. 37, caput). Explicita ainda a Constituição a necessidade de observância desses princípios
ao

exigir

que

as

obras,

serviços,

compras

e

alienações

sejam

contratados

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes (art. 37, inciso XXI).

Para regulamentar o procedimento da licitação foi inicialmente editada
a Lei n. 8.666/1993. Com a Lei n. 10.520/2002, mais uma modalidade licitatória (pregão) foi
introduzida no modelo brasileiro, ao qual se aplicam subsidiariamente as regras da Lei n.
8.666/1993. Seja qual for a modalidade adotada, deve-se garantir a observância da isonomia,
legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento
objetivo, previstos expressamente na Lei n. 8.666/1993.
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Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da
Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança
para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que
determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que
convoca e rege a licitação.

Assim, com relação aos recursos apresentados, os mesmos se
fundamentam nos seguintes itens:
a) formação de grupo econômico entre as empresas Flor de Maio
Comércio Varejista de produtos Alimentícios EIRELI e Royal MT
Comércio Varejista e Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda.;
b) declarações apresentadas pelas referidas empresas pela mesma
procuradora;
c) apresentação de propostas iguais;
d) inconsistências dos atestados técnicos e indícios de fraude;
e) incoerência nos índices apresentados no balanço; e,
f) ausência de idoneidade dos balanços patrimoniais pela Royal
MT Comércio Varejista e Atacadista de Produtos Alimentícios
Ltda.

No tocante as alegações relativas à formação do grupo econômico,
mesma procuradora; e, apresentação de propostas iguais, conforme se depreende do
julgamento, o pregoeiro, acatou a alegação constante das contra-razões, acerca da
intempestividade e preclusão de tais alegações, com base no item 14.7 do edital que trata da
preclusão do direito do licitante em recorrer, com fulcro no art. 4º, inciso XVIII da Lei
10.520/2002 que estabelece o momento apropriado para oportunizar aos licitantes
manifestantes quanto à intenção de interpor recurso e o art. 48 do Decreto n. 840/2017 que
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dispõe:
Art. 48 O licitante poderá, ao final da sessão e no prazo de até 15
(quinze) minutos, recorrer das decisões tomadas durante a sessão da
licitação, quando deverá informar resumidamente os motivos de
seu inconformismo, os quais serão registrados na ata da sessão
pública.
(...)
§ 2º O recorrente poderá apresentar razões recursais escritas, com a
fundamentação de fato e de direito que entender cabíveis, restritas ao
motivo apontado na sessão, no prazo de 03 (três) dias úteis após o
encerramento da sessão.
(...)
§ 6º As alegações, pedidos e provas apresentadas nas razões e
contrarrazões escritas do recurso devem ser restritas aos motivos
apontados na interposição do recurso, durante a sessão, assim
como o Pregoeiro e a autoridade competente tem obrigação de
considerar apenas o que for relacionado àquele motivo, ressalvadas as
irregularidades e ilegalidades que devem ser conhecidas de ofício e
podem levar à anulação dos atos praticados.

Assim, considerando que, consta dos autos decisão fundamentada por
parte do pregoeiro concernente à preclusão dos itens supracitados, verifica-se que não há
dúvida jurídica a ser analisada por parte desta Douta Procuradoria (fls. 952 PGENet):
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Na ocasião, o pregoeiro atestou que somente constou da
manifestação durante a sessão às supostas irregularidades no balanço patrimonial e
insuficiência dos atestados apresentados (fls. 950/951 PGENet). Informou ainda que
durante a sessão restou consignado quanto à importância dos motivos recursais no momento
oportuno (fls. 952 PGENet).
No tocante ao primeiro item que trata de eventual formação de grupo
econômico entre as empresas Flor de Maio Comércio Varejista de produtos Alimentícios
EIRELI e Royal MT Comércio Varejista e Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda., não
obstante o Pregoeiro tenha demonstrado que tal motivação não foi apresentada no momento
oportuno, constata-se que o pregoeiro responsável realizou a análise documental e diligência a
fim de apurar a alegação da recorrente, concluindo que (fls. 962/970 e 972/977):
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(...)
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(...)
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Acerca do tema, registre-se que inexiste preceito legal específico
que vede a participação, no mesmo certame licitatório, de empresas integrantes de um
grupo econômico ou com sócios em relação de parentesco.
Na mesma linha, entendimento do Tribunal de Contas da União no
sentido de que “não existe vedação legal à participação, no mesmo certame licitatório, de
empresas do mesmo grupo econômico ou com sócios em relação de parentesco, embora tal
situação possa acarretar quebra de isonomia entre as licitantes. A demonstração de fraude à
licitação exige a evidenciação do nexo causal entre a conduta das empresas com sócios em
comum ou em relação de parentesco e a frustração dos princípios e dos objetivos da licitação.”
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(TCU, Plenário, Acórdão 2803/2016, Rel. Ministro André de Carvalho, Sessão de 01/11/2016)
Ainda, consta ainda no Informativo de Licitações e Contratos nº 306
do TCU (publicado em 22/11/2016), que:

“Não existe vedação legal à participação, no mesmo certame
licitatório, de empresas do mesmo grupo econômico ou com sócios em
relação de parentesco, embora tal situação possa acarretar quebra de
isonomia ente as licitantes. A demonstração de fraude à licitação exige
a evidenciação do nexo causal entre a conduta das empresas com
sócios em comum ou em relação de parentesco e a frustração dos
princípios e dos objetivos da licitação. Representação relativa a
licitação conduzida pelo Comando Logístico do Exército, apontara,
entre outras irregularidades, a participação no certame de empresas do
mesmo grupo econômico e com sócios com relação de parentesco,
tendo por objeto a aquisição de material de intendência. Realizadas as
oitivas regimentais, o relator, anuindo à proposta da unidade técnica,
consignou que 'não há vedação legal à participação simultânea, no
mesmo certame licitatório, de empresas do mesmo grupo econômico
ou mesmo com sócios em relação de parentesco, mas é necessário
reconhecer que tais situações podem acarretar a quebra da isonomia
entre as licitantes'. No caso analisado, no entanto, destacou o relator
que não houve prejuízo à competitividade do certame, porquanto
'houve efetiva disputa entre as diferentes empresas, que se alternaram
na primeira colocação, o que contribuiu para a redução do preço final
alcançado'. Mencionou, por fim, que as condutas das licitantes não
deram causa a dano ao erário e que, na modalidade de pregão, 'a
própria dinâmica da disputa de lances tende a acirrar a competitividade
entre as licitantes, conduzindo à seleção da proposta mais vantajosa,
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de sorte que a demonstração da fraude à licitação passa pela
evidenciação do nexo causal entre a conduta das empresas com sócios
em comum ou em relação de parentesco e a frustração dos princípios e
dos objetivos da licitação'. Acolhendo o voto do relator, o Plenário do
Tribunal considerou a Representação parcialmente procedente e
acolheu as razões de justificativas apresentadas. Acórdão 2803/2016
Plenário, Representação, Relator Ministro-Substituto André de
Carvalho."

Conforme decisão do pregoeiro, não restou evidenciado qualquer
indício de que as empresas requeridas tenham agido em conluio durante a realização do
certame. Pelo contrário, constatou-se que sequer as empresas requeridas participaram das
disputas dos mesmos lotes, de forma a competir entre si, “o que afasta qualquer risco de
competitividade ao certame ou possibilidade de conluio, no sentido de uma cobrir o lance da
outra”.

No tocante às declarações apresentadas pelas referidas empresas pela
mesma procuradora (fls. 971/972):
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Do mesmo modo, com relação à alegação de apresentação de
propostas iguais, consta do julgamento que não há qualquer descumprimento legal por parte
das recorridas no tocante a apresentação de suas propostas (fls. 971):

Conforme já esclarecido pelo pregoeiro, as requeridas utilizaram
da mesma empresa especializada para formulação das propostas. Contudo, como os
lances idênticos foram dados para lotes distintos, não há que se falar em frustração à
competitividade. Explica-se:
Quando a licitação é dividida por lotes, tem-se que cada lote
corresponde a um procedimento próprio e independente daquele previsto para os demais e,
com isso, cada um terá um julgamento próprio e resultará na celebração de contratos
distintos/apartados.
A licitação por lotes envolve a aglutinação de vários certames sob a
regência de um só ato convocatório, envolvendo a formulação de propostas, diversas e
autônomas, para cada um dos itens que compõem o edital (Lei nº 8.666/93, art. 23, § 1º).
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Nesse caso, o que se dá é a junção formal de várias licitações num só
edital, que comporta propostas diversas para lotes diversos e julgamentos específicos.
Em situação similar, por exemplo, entende-se que é viável a
participação de uma mesma empresa em mais de um consórcio numa mesma licitação, desde
que em lotes (ou itens) diferentes e observados os limites expressos do edital.”(Revista Zênite
Informativo de Licitações e Contratos (ILC) nº 126, ago/2004, p. 756, seção “Direitos dos
licitantes e contratados”, título “Os consórcios empresariais e as licitações públicas
Considerações em torno do art. 33 da Lei nº 8.666/93”, por Egon Bockmann Moreira.)
Repise-se, a licitação por lotes constitui, em verdade, diversos
procedimentos licitatórios reunidos e, portanto, que detêm processamento e julgamento
independentes entre si.
Por sua vez, ao analisar a alegação concernente às eventuais
inconsistências dos atestados técnicos e indícios de fraude, depreende-se do edital às fls.
391/392 PGENet:
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Por sua vez, destaca-se do julgamento exarado pelo pregoeiro às fls.
961/971:
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Assim, por uma simples interpretação das cláusulas editalícias,
veja-se que não há exigências acerca de quantitativo mínimo ou interstício mínimo de
tempo para apresentação dos atestados de capacidade técnica.
Quanto à suposta incoerência nos índices apresentados no balanço
patrimonial consta decisão fundamentada na cláusula 8.4.2.2 do edital (fls.953/958 PGENet).
Do mesmo modo, no tocante à ausência de idoneidade dos balanços patrimoniais
fundamenta sua decisão na alínea c, item 8.4.2.2 da cláusula oitava do edital:
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Quanto à aceitação do balanço de abertura, já se manifestou o STJ:

“Tratando-se de sociedade constituída há menos de um ano e não
havendo qualquer exigência legal a respeito do tempo mínimo de
constituição da pessoa jurídica para participar da concorrência
pública, não se concebe condicionar a comprovação da idoneidade
financeira à apresentação dos demonstrativos contábeis do último
exercício financeiro, sendo possível demonstrá-la por outros
documentos, a exemplo da exibição do balanço de abertura”. (STJ,
REsp nº 1.381.152/RJ).

Acerca do tema, a doutrina de Marçal Justen Filho leciona:

No substitutivo do senado, previa-se a possibilidade de apresentação
do "balanço de abertura", o que supunha que a empresa comparecesse
à Licitação ainda no curso do primeiro exercício de sua existência.
Embora suprimida tal previsão do texto final da lei, não há empecilho
a que tal ocorra.
É que a exigência de demonstrações financeiras do exercício anterior
não pode ser interpretada como exigência de atuação há mais de um
ano. Se tivesse tal significação, estaria sendo introduzido mais um
quesito de habilitação, no âmbito temporal. A lei não disciplina
prazos mínimos de existência de uma sociedade para ser contratada
pelo estado. Logo, empresas recém-constituídas, se preencherem os
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demais requisitos de habilitação (inclusive e especialmente os de
natureza técnica), não podem ser excluídas através de aplicação
extensiva de requisitos relacionados com a capacidade econômicofinanceira.
Ademais disso, a regra poderia importar resultado absolutamente
despropositado. Suponham-se duas sociedades, uma constituída a 20
de dezembro de um ano e outra a 1º de janeiro do ano seguinte. Se
fosse indispensável, para participar da licitação, apresentar o balanço
do exercício anterior, ter-se-ia de convir com que a primeira poderia
competir e a segunda não. É que aquela levantaria o balanço entre os
dias 20 e 31 de dezembro de um ano e a outra não o faria. Logo, a
diferença de alguns dias determinaria a possibilidade de participação.
Não há insurgência contra essa circunstância: é perfeitamente
possível que a diferença de alguns dias seja eleita pela lei como
critério de participação. O problema reside em que, no caso, tratavase de avaliar a capacitação econômico-financeira. E, para tal fim, a
diferença de dias é irrelevante.
Por isso, as sociedades constituídas no curso do próprio exercício
podem participar da licitação, mediante exibição do balanço de
abertura

(Comentários

à

lei

de

Licitações

e

Contratos

administrativos. 10ª edição, São Paulo: Dialética, 2004, pág. 337).

Logo, empresas recém-criadas, se preencherem os demais requisitos
de habilitação (inclusive e especialmente os de natureza técnica), não podem ser excluídas
através de aplicação extensiva de requisitos relacionados com a capacidade econômicofinanceira, não havendo qualquer exigência legal ou editalícia a respeito do tempo mínimo
de constituição da pessoa jurídica para participar da concorrência pública. No caso em apreço
foi apresentado o balanço patrimonial de abertura, conforme exigido e previamente
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divulgado no edital licitatório.
Frise-se, por fim, que a análise feita no presente parecer diz respeito
tão somente a questões de ordem jurídica, devendo as questões de ordem técnica/fática
(como inconsistências dos atestados técnicos; forma de cálculo de índices de liquidez, e
efetivo prejuízo à competitividade com a evidenciação do nexo causal entre a conduta das
requeridas e a frustração dos princípios e dos objetivos da licitação) serem apreciadas pelo
pregoeiro responsável com auxílio dos setores técnicos competentes.

3. CONCLUSÃO

Por estas razões, após análise estritamente jurídica, opinamos pela
manutenção do resultado com base no julgamento realizado pelo Pregoeiro às fls.
946/981 PGENet.
Após, seja providenciado o encaminhamento do presente processo
à autoridade máxima para decisão.
Recomenda-se, para os processos vindouros, que se observe o teor
das disposições do Decreto Estadual 840/2017, que prevê que o Pregoeiro e a autoridade
competente poderão solicitar a emissão de parecer técnico ou jurídico sobre os recursos
interpostos, quando ficará suspenso o prazo para decisão até o recebimento do respectivo
parecer. No caso em apreço, o pregoeiro enviou os autos para análise desta Procuradoria
(providência esta facultativa) após a emissão da decisão, o que indica a inexistência de
dúvida jurídica acerca da decisão a ser tomada.
É o parecer, que ora se submetemos à apreciação superior.
Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2021.

(assinado digitalmente)
ANA GRAZIELLE GOMES LIMA DE MENEZES
Procuradora do Estado de Mato Grosso
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