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ATA DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 008/2022-FMS E 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº011/2022-FMS                                                      fls.1/4 

 

 

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro do corrente ano 2022, às 10hs00min, na Sala de 

Licitações da Prefeitura do Município de Santa Cruz (PE), reuniram-se os membros da 

CPL com a finalidade de proceder com a análise e julgamento dos documentos de 

habilitação apresentados pela as licitantes classificada/vencedora em primeiro lugar nos 

itens (01 ao 13) do anexo I do edital (TR). As empresas: SFD - DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ: 42.524.647/0001-62 e DEOCLÉCIO INACIO 

GOMES-MEI(VERDURÃO SANTA BARBARA), CNPJ: 28.632.133/0001-08 e JOÃO 

BOSCO A. DE SOUZA - ME(MERCADINHO JOÃO BOSCO), CNPJ: 35.337.526/0001-46, 

nos autos do PREGÃO ELETRONICO SRP N° 008/2022 -FMS E PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº011/2022-FMS, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para 

Eventual fornecimento de produtos alimentícios (carnes bovina, frango, ovos, presunto 

etc), destinados a Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento ao hospital municipal 

de Santa Cruz, e as Unidades Básicas de Saúde - UBS, casa dos médicos, com entrega 

parcelada durante 12(doze) meses. 

 Aberta a sessão, estando presente, o Pregoeiro, o Sr. Juarez Guimarães da Silva, e 

os Membros da Equipe de Apoio: Maria Natalia Leandro Alencar e Maria Venerada Souza 

Rodrigues, o pregoeiro procedeu com à análise da documentação apresentada pelas 

licitantes classificada/arrematante em 1º lugar na sessão de disputa eletrônica realizada no 

dia 09/09/2022, ás 09:00hs, constante nos autos do certame, que após analisar 

cuidadosamente os documentos de habilitação apresentados no sistema eletrônico da 

Plataforma BNC, durante a aferição restou observado que, às firmas as empresas assim 

se apresentaram: 

a) SFD - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ: 

42.524.647/0001-62, que diante da analise restou verificar, que a empresa descumpriu o 

item 13.4 e item 13.4.1 do edital, por não ter apresentado "QUALIFICAÇÃO TÉCNICA", 

conforme o exigido no edital. Vejamos; 
 

EDITAL- ITEM: 13.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

ITEM 13.4.1 - Apresentação de no mínimo 01(um) Atestado (s) de Capacidade 

Técnica, que comprove a empresa licitante ter executado a qualquer tempo o 

objeto ora licitado, igual ou similar, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente assinado, em quantidade igual ou superior 

a 5% (cinco por cento) do quantitativo estabelecido no item ou itens do 

edital. No referido atestado deverá constar no mínimo: razão social, C.N.P.J., 

endereço e contato do órgão emissor, nome completo e C.P.F. da pessoa que 

o emitiu. 
 

 Considerando o que estabelecem o edital no item. "Edital Item 13.4, e ITEM 13.4.1 

DO EDITAL (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA)"- Apresentação de no mínimo 01(um) Atestado 

(s) de Capacidade Técnica, que comprove a empresa licitante ter executado a qualquer 

tempo o objeto ora licitado, igual ou similar, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
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ou privado, devidamente assinado, em quantidade igual ou superior a 5% (cinco por cento) 

do quantitativo estabelecido no item ou itens do edital. No referido atestado deverá 

constar no mínimo: razão social, C.N.P.J., endereço e contato do órgão emissor, nome 

completo e C.P.F. da pessoa que o emitiu.  
 

 A empresa licitante, SFD - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DERIVADOS 

LTDA, CNPJ: 42.524.647/0001-62, apresentou proposta de preços para os itens de (01 ao 

13) do anexo I (Termo de Referência) do edital, sendo classificada em 1º lugar nos itens 

(02,05,06,08,11,12,13), em analise da sua documentação foi verificado que não 

apresentou atestado de capacidade técnica conforme exige o Item 13.4 e ITEM 13.4.1 DO 

EDITAL (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA)", apresentando o atestado de forma genérica sem 

que haja as extrínseca do documento apresentado para os itens: 
 

 Neste sentido, veja o texto descrito da obra de JOEL DE MENEZES NIEUBUHR. 
 

"A qualificação técnica tem a finalidade de aferir a aptidão técnica do 

licitante conferindo segurança à Administração Pública de que o mesmo 

possui pleno conhecimento técnico para a execução do contrato, caso 

se sagre vencedor do certame". 
 

Ainda, Joel de Menezes Niebuhr descreve que a "Administração 

Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos licitantes pretende aferir se 

eles dispõem dos conhecimentos, da experiência e do aparato 

operacional suficiente para satisfazer o contrato administrativo."¹ 

 

 Considerando que o atestado de capacidade técnica têm a finalidade de comprovar 

para a Administração Pública, por intermédio de um documento subscrito por terceiro 

alheio à disputa licitatória, de que o licitante já executou o objeto licitado em outra 

oportunidade e a referida execução foi a contento, o que gerará confiança e segurança à 

Administração licitadora de o aludido licitante possui expertise técnica para assumir as 

responsabilidades do futuro contrato, e conforme texto da Súmula - TCU nº 289; e Lei nº 

8.666/93, e por descumprimento do Item 13.4 e Item 13.4.1 do edital", por falta de 

condições de habilitação, por descumprimento as regras do Instrumento Convocatório.  
 

 Ainda, analisado os demais documentos de habilitação apresentado pela a 

empresa SFD - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ: 

42.524.647/0001-62, foi verificado que a mesma fez descumprir ainda o item 13.5 - 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; Veja edital; 
 

Edital Item - 13.5.1 - Certidão Negativa de Falência ou recuperação 

judicial e/ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante 

ou através do Sistema de Processos Judiciais Eletrônicos - PJE, com 

data de expedição ou revalidação dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores 

à data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de 

validade. 
 

 A empresa SFD - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ: 

42.524.647/0001-62, não apresentou o item 13.5 e item 13.5.1, conforme exigido pelo 

edital, de fato ela não cumpriu o quanto exigido no item 13.5 e item 13.5.1, já que em se 
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tratando da certidão negativa de falência, observa-se que ela apresentou na verdade uma 

certidão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que de forma alguma pode ser admitida, 

ainda mais porque pelo corpo do próprio item 13.5 e item 13.5.1 se observa que o local de 

emissão de referida certidão haveria de ser o local de domicílio da licitante. No caso sob 

apreço se percebe pelos próprios documentos de habilitação por ela acostados que seu 

domicílio é Pernambuco e nunca o Distrito Federal. Descumpriu também o item 13.4.5 do 

edital, não apresentou a "Licença de Funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária do 

Município de Santa Cruz para empresas sediadas nesta cidade – ou pelo Município relativa 

à sede ou domicílio da empresa ou ainda pela Vigilância Sanitária do Estado do licitante, 

em plena validade. Conforme a Lei Federal Nº 6.437/77. (Art. 10, Inciso IV), bem como o 

Decreto Estadual Nº 20.786/98, que regulamenta o Código Sanitário de Pernambuco, 

(Art.431)" . 

 De analise dos demais documentos de habilitação apresentada pela a empresa 

acima supra citada, foi verificado ainda que a citada empresa apresentou a sua 

REGULARIDADE FISCAL, com restrição, não apresentou: 
 

O item 13.6.1.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através 

de CERTIDÃO NEGATIVA ou POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE 

DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA 

UNIÃO expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as 

contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do 

artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991; 
 

O item 13.6.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou 

Distrito Federal; 
 

O item 13.6.2 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRS) 

OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), da jurisdição da sede ou filial da licitante, devendo o mesmo 

ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na 

comprovação da regularidade fiscal. 

 

 É oportuno rememorar, que tomando por base o Artigo 41, da Lei Federal N.º 

8.666/93, o qual determina que “A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”, a CPL se encontra 

obrigada a cumprir estritamente ao que se encontra vinculado ao edital. Diante o exposto 

resolveu a CPL declará-la INABILITADA, por não ter apresentados e cumpridos com todas 

as exigências dispostas em Edital. Por Descumprimento dos itens: (Item 13.4 e 13.4.1), 

(item 13.5 e 13.5.1), (item 13.4.5), e (item 13.6.1.2, item 13.6.1.3) e (o item 13.6.2), do 

edital. Por falta de condições de habilitação. 
 

b) DEOCLÉCIO INACIO GOMES-MEI(VERDURÃO SANTA BARBARA), CNPJ: 

28.632.133/0001-08, após analisado a documentação foi verificado que a mesma 

apresentou todos os documentos exigidos no instrumento convocatório, resolveu a CPL 

declará-la HABILITADA. 

c) JOÃO BOSCO A. DE SOUZA - ME(MERCADINHO JOÃO BOSCO), CNPJ: 

35.337.526/0001-46, após analisado a documentação foi verificado que a mesma 
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apresentou todos os documentos exigidos no instrumento convocatório, resolveu a CPL 

declará-la HABILITADA. 

 Assim sendo, depois da analise da documentação apresentada pelas empresas: 

SFD - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ: 42.524.647/0001-

62, DEOCLÉCIO INACIO GOMES-MEI(VERDURÃO SANTA BARBARA), CNPJ: 

28.632.133/0001-08 e JOÃO BOSCO A. DE SOUZA - ME(MERCADINHO JOÃO 

BOSCO), CNPJ: 35.337.526/0001-46, classificada/arrematante em 1º lugar na sessão de 

disputa eletrônica constante nos autos do certame, que após analisar cuidadosamente os 

documentos de habilitação apresentados no sistema eletrônico da Plataforma BNC, 

durante a aferição restou observado que as empresas DEOCLÉCIO INACIO GOMES-

MEI(VERDURÃO SANTA BARBARA), CNPJ: 28.632.133/0001-08 e JOÃO BOSCO A. 

DE SOUZA - ME(MERCADINHO JOÃO BOSCO), CNPJ: 35.337.526/0001-46 foi 

verificado que as mesmas apresentaram todos os documentos exigidos no instrumento 

convocatório, resolveu a CPL declará-las HABILITADAS. No tocante a licitante SFD - 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ: 42.524.647/0001-62, 

resolveu a CPL declará-la INABILITADA. Por Descumprimento dos itens: (Item 13.4 e 

13.4.1), (item 13.5 e 13.5.1), (item 13.4.5), e (item 13.6.1.2, item 13.6.1.3) e (o item 

13.6.2), do edital. Por falta de condições de habilitação. 
 

 Assim sendo, e afastando o entendimento das regras do formalismo moderado 

exigido pelo TCU, e considerando o que dispõe o Artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93, o 

qual dita que o julgamento de uma licitação é ato vinculado às exigências do Edital, não 

podendo a Administração Pública se furtar das regras ali estabelecidas, sob pena de 

flagrante ilegalidade, e levando-se em conta que os licitantes empresas: DEOCLÉCIO 

INACIO GOMES-MEI(VERDURÃO SANTA BARBARA), CNPJ: 28.632.133/0001-08 e 

JOÃO BOSCO A. DE SOUZA - ME(MERCADINHO JOÃO BOSCO), CNPJ: 

35.337.526/0001-46, resolveu a CPL declará-las HABILITADA e VENCEDORA, por ter 

apresentados e cumpridos com todas as exigências dispostas em Edital, da seguinte 

forma: b) DEOCLÉCIO INACIO GOMES-MEI(VERDURÃO SANTA BARBARA), CNPJ: 

28.632.133/0001-08, vencedoras para os itens (01,03) do anexo I do Edital, e licitante, 

JOÃO BOSCO A. DE SOUZA - ME(MERCADINHO JOÃO BOSCO), CNPJ: 

35.337.526/0001-46, vencedoras para os itens (04,07,09,10) do anexo I do Edital. 
 

 Nada mais havendo a tratar ou deliberar, foi encerrada a reunião, tendo sido lavrada a 

presente ata, que foi ao final assinada pelos presentes. 
 

Comissão Permanente de Licitação 

 

___________________________ 
Pregoeiro Municipal 
 

___________________________ 
Equipe de Apoio 
 

___________________________ 
Equipe de Apoio 
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