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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 02/2022 
RECURSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DO PREGOEIRO 

 

I – DAS PRELIMINARES 

As empresas R.M RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI e TRYX AÇÕES 

INTELIGENTES LTDA, inscritas respectivamente nos CNPJ sob o nº 22.414.980/0001-01 e 

20.079.368/0001-02, denominada RECORRENTE, apresentaram intenções de recurso tempestivos e 

motivados, contra decisão emanada pelo Pregoeiro que declarou vencedora a proposta da 

RECORRIDA KLECIA QUEIROZ RESTAURANTE LTDA, inscrita no CNPJ: 27.504.543/0001-00, 

referente à cessão de uso para exploração de atividade de apoio de restaurante no âmbito do 

Pregão Eletrônico nº 02/2022. A intenção de recurso foi admitida pelo Pregoeiro. 

a) DA TEMPESTIVIDADE 

A intenção de recorrer foi manifestada tempestivamente pela empresa R.M RESTAURANTE E 

LANCHONETE EIRELI e TRYX AÇÕES INTELIGENTES LTDA, em campo próprio do sistema 

Comprasnet. As razões do recurso administrativo foram apresentadas pelas RECORRENTE 1 e 

RECORRENTE 2 respectivamente, no prazo determinado. 

A KLECIA QUEIROZ RESTAURANTE LTDA, denominada RECORRIDA, por sua vez 

apresentou tempestivamente contrarrazão aos recursos administrativos impetrados pelas 

RECORRENTES.  

b) DO INTERESSE / MOTIVAÇÃO 

As empresas R.M RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI, TRYX AÇÕES INTELIGENTES 

LTDA e KLECIA QUEIROZ RESTAURANTE LTDA participaram da sessão pública e ofertaram lances 

para o item 01 (único), sendo vencedora da proposta a RECORRIDA e a segunda e quarta colocadas 

as RECORRENTES. O provimento do recurso implica na recusa da proposta e inabilitação da 

RECORRIDA, com consequência da anulação do ato do pregoeiro que aceitou a proposta e a habilitou, 

passando à análise da aceitação da proposta da seguinte.  

II) DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

Em suma: 

R.M RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI 

a) aponta que o valor ofertado pela RECORRIDA é visivelmente inexequível, tendo em vista que 

o valor dos insumos, folha de pagamento, aluguel, encargos trabalhistas, vale-transporte, 

impostos, investimento com compra dos equipamentos e demais gastos necessários à 

prestação dos serviços de forma satisfatória não é suficiente para arcar com todas as despesas 

aqui mencionadas; 
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b) aponta que a RECORRIDA em seu atestado de capacidade técnica apresentou data de início 

de execução dos serviços de 01/11/2022, data que ainda não chegou, solicitando assim 

diligência para fins de verificação de veracidade do mesmo, com envio de notas fiscais que 

comprovem que o serviço foi de fato prestado ao seu contratante. 

 

 

TRYX AÇÕES INTELIGENTES LTDA 

 

c) aponta que o atestado de capacidade técnica apresentado pela RECORRIDA não condiz com 

o serviço licitado se contrapondo ao subitem 10.11 do edital, que se trata de simples 

fornecimento de café e almoço em canteiro de obra, que certamente não possui as 

características da exploração de um local com a montagem da estrutura de um restaurante 

para o fornecimento de refeições, como também menciona a redação da atestado com data de 

início da execução do serviço futura, 01/11/2022. Outro ponto destacado foi a falta de atenção 

na elaboração do atestado pelo expedidor, cujo qual não foram retirados trechos do modelo 

utilizado em sua redação, o que por sua vez se demonstra em indício de algum tipo de 

irregularidade quanto à sua veracidade, se fazendo necessária a diligência para elucidação dos 

fatos; 

 

d) questiona a RECORRENTE 2 se o canteiro de obras o qual é citado como ter prestado o 

serviço, possui um espaço de restaurante com toda a infraestrutura montada e operada pela 

RECORRIDA. 

 

 

III- DAS CONTRARRAZÕES 

Houve manifestação da RECORRIDA por meio de contrarrazões, conforme segue em suma: 
 

a) aponta em contra argumento as RECORRENTES que sua proposta é exequível consoante 
planilhas de custos e formação de preços apresentadas, formulada pelo seu setor contábil, 
com todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, mão de 
obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros. Que o valor ofertado cobre todos 
os custos necessários para executar os serviços de forma satisfatória e de acordo com as 
especificações contidas no Termo de Referência, ressalta ainda que já possui todos os 
equipamentos e mão de obra (Nutricionista, Cozinheiro, Auxiliar de Cozinha e Auxiliar de 
Serviços Gerais) na sede de seu restaurante no endereço: “Shopping Park Design”, Setor 
SGCV Lote 09, Loja 54, Parte A, Zona Industrial, sendo necessário apenas realizar o 
remanejamento; 

b) aponta em contra argumento as RECORRENTES que no que tange a data de início da 
prestação dos serviços que houve notório erro de digitação por parte do expedidor, o qual foi 
corrigido e expedido novo atestado; 

c) aponta em contra argumento as RECORRENTES que quanto à veracidade do atestado que 
possui todos os documentos comprobatórios (Termo de Contrato e Documentos Fiscais) que 
comprovam a execução dos serviços prestados e que caso necessário pode encaminá-los; 

d) por fim aponta em contra argumento que as RECORRENTES estão colocando em dúvida a 
análise da proposta mais vantajosa para a administração, fruto de claro e verdadeiro 
inconformismo com o resultado do pregão, demonstrando sua frustação por meio de recurso 
para atravancar o certame e induzir essa equipe a erro e se aproveitar de resultado enganoso 
alegando que não apresentou o solicitado no SOBERANO edital. 

 
IV – DA ANÁLISE DO RECURSO 

Passa-se à apreciação do mérito. As empresas R.M RESTAURANTE E LANCHONETE 

EIRELI e TRYX AÇÕES INTELIGENTES LTDA interporam recurso contra a decisão do pregoeiro de 

aceitar e habilitar a proposta da empresa KLECIA QUEIROZ RESTAURANTE LTDA.  
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Da análise das alegações das RECORRENTES, verifica-se o que segue: 

Em suma a licitante RECORRENTE 1 aponta o não atendimento à exequibilidade da proposta 

apresentada para o objeto, como também confronta  a veracidade do atestado de capacidade técnica 

apresentado pela RECORRIDA, em função de redação com data de início de execução do serviço 

futura, ou seja, 01/11/2022, solicitando assim diligênciar o caso com a juntada de documentos 

complementares, quais sejam Termo de Contrato e Documentos Fiscais relacionados de maneira a 

comprovar a real prestação do serviço.  

 

Em suma a licitante RECORRENTE 2 aponta o não atendimento à qualificação técnica 

apresentada para o objeto, como também confronta  a veracidade do atestado de capacidade técnica 

apresentado pela RECORRIDA, em função de redação com data de início de execução do serviço 

futura, ou seja, 01/11/2022, como também redação precária em alguns pontos, solicitando assim 

diligênciar o caso para verificação de veracidade e se o local do canteiro de obra tem estrutura similar 

de restaurante montada e operada pela RECORRIDA. 

 

De fato ouve vício na elaboração do atestado de capacidade técnica por parte da empresa 

expedidora, no que tange a data de início do serviço como apontado pelas RECORRENTES. O que 

por sua vez se demonstra um vício sanável na ótica desse Pregoeiro, onde por ocasião de diligência 

para esclarecer os fatos sobre a real prestação do serviço e capacidade técnica da RECORRIDA o fez 

em visita técnica em loco no dia 19/07/22, terça-feira, no citado canteiro de obras como também sede 

do restaurante da RECORRIDA, onde pode-se comprovar que de fato o serviço está sendo executado, 

consoante fotos feitas em visita e anexadas aos autos e site do CMB 

(http://www.cmb.eb.mil.br/index.php/licitacoes), com nomenclatura “Diligência Presencial do Pregão 

Eletrônico nº 02/2022), como também documentos fiscais, com nomenclatura “Diligência Pregão 

Eletrônico nº 02/2022 – Documentos Fiscais” enviados pela RECORRIDA reforçando o erro de 

digitação da empresa expedidora haja vista notas fiscais datadas de novembro de 2020, janeiro de 

2021 e junho de 2022, solicitadas por amostragem comprovando a execução pelo período respectivo 

informado em atestado. Quanto à questão da apontada inexequibilidade da proposta, importante se faz 

registrar que a RECORRIDA arrematou o item com diferença ínfima de 13,84% menor que a 

RECORRENTE 1 como também essa executa atualmente o serviço a valor 7,43% superior ao apontado 

como inexequível, o que demonstra a fragilidade do argumento utilizado, pois a RECORRENTE 1 não 

apresentou provas, indícios, documentos complementares que fundamentem sua alegação, se 

reserveu apenas em afirmar a inexequibilidade. 

 

Ainda sobre o cerne da apontada inexequibiliade da proposta, informo que “a relevância de se 

avaliar a exequibilidade da proposta está em, por esse meio, inferir a existência de elevado risco de 

inexecução do contrato” e “a ocorrência de lucro zero ou prejuízo de pequena monta não leva 

inexoravelmente a essa conclusão, nem a lei assim determina”, nesse sentido foram os acórdãos 

839/2020-TCU-Plenário e 3092/2014-TCU-Plenário. 

 

Após visita as instalações do canteiro de obras como também o restaurante da RECORRIDA 

de nome fantasia “Mambaí” e observada as estruturas respectivas e a execução propriamente dita em 

horário de almoço, restou atestada a capacidade técnica da RECORRIDA para a execução do objeto 

ora licitado, tendo em vista que somente o fluxo de colaboradores no canteiro de obras já é similar ao 

do Colégio, registro que a RECORRIDA o faz concomitantemente com o fluxo de clientes diário em seu 

restaurante, demonstrando capacidade superior ao necessário. No tocante à estrutura de 

equipamentos necessários e mão de obra, como já informado em sede de contrarazão, pode-se 

constatar que de fato tais custos serão diluídos haja vista os ativos da empresa corroborando assim 

também para a exequibilidade do valor da proposta arrematada. 

 

 A título de informação e transparência, das notas fiscais apresentadas para comprovação da 

veracidade do atestado apresentado, segue tabela com tratamento dos dados de maneira a demonstrar 

a quantidade média de refeições servidas condizentes com o objeto do certame: 

 

http://www.cmb.eb.mil.br/index.php/licitacoes
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Nº NFe 
Data de 
Emissão 

Especificação Qtd 
Qtd Média 

Café 
Qtd Média 

Almoço 

1ª 
Quinzena 
Nov/2020 

559 17/11/2020 
Café 111 

231 399 

Almoço 105 

560 17/11/2020 
Café 98 

Almoço 98 

561 17/11/2020 
Café 46 

Almoço 49 

562 17/11/2020 
Café 671 

Almoço 657 

563 17/11/2020 
Café 360 

Almoço 430 

564 17/11/2020 
Café 860 

Almoço 849 

565 17/11/2020 
Café 606 

Almoço 606 

2ª Quizena 
Nov/2020 

584 01/12/2020 Café 242 

274 288 

585 01/12/2020 
Café 364 

Almoço 364 

586 01/12/2020 
Café 86 

Almoço 86 

587 01/12/2020 
Café 67 

Almoço 70 

588 01/12/2020 
Café 560 

Almoço 514 

589 01/12/2020 
Café 213 

Almoço 322 

590 01/12/2020 
Café 747 

Almoço 755 

591 01/12/2020 
Café 189 

Almoço 194 

Nº NFe 
Data de 
Emissão 

Especificação Qtd 
Qtd Média 

Café 
Qtd Média 

Almoço 

1ª 
Quinzena 
Jan/2021 

644 18/01/2021 Café 260 

330 348 

645 18/01/2021 
Café 177 

Almoço 177 

646 18/01/2021 
Café 70 

Almoço 70 

647 18/01/2021 
Café 555 

Almoço 533 

648 18/01/2021 
Café 635 

Almoço 637 

649 18/01/2021 Almoço 195 

650 18/01/2021 
Café 284 

Almoço 479 

2ª 
Quinzena 
Jan/2021 

664 02/02/2021 Café 257 

295 350 

665 02/02/2021 
Café 242 

Almoço 248 

666 02/02/2021 
Café 79 

Almoço 79 

667 02/02/2021 
Café 511 

Almoço 581 

668 02/02/2021 
Café 300 

Almoço 610 

669 02/02/2021 
Café 662 

Almoço 704 

670 02/02/2021 Almoço 207 

674 02/02/2021 
Café 15 

Almoço 25 
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Nº NFe 
Data de 
Emissão 

Especificação Qtd 
Qtd Média 

Café 
Qtd Média 

Almoço 

1ª Quizena 
Jun/2022 

1272 15/06/2022 Café 292 

194 215 

1273 15/06/2022 
Café 235 

Almoço 242 

1274 15/06/2022 
Café 92 

Almoço 93 

1275 15/06/2022 
Café 46 

Almoço 46 

1276 15/06/2022 
Café 623 

Almoço 640 

1277 15/06/2022 
Café 77 

Almoço 112 

1278 15/06/2022 Almoço 297 

1279 15/06/2022 
Café 171 

Almoço 171 

1280 15/06/2022 
Café 23 

Almoço 124 

2ª Quizena 
Jun/2022 

1287 30/06/2022 Café 290 

163 175 

1288 30/06/2022 
Café 186 

Almoço 189 

1289 30/06/2022 
Café 128 

Almoço 126 

1290 30/06/2022 
Café 37 

Almoço 38 

1291 30/06/2022 
Café 591 

Almoço 599 

1292 30/06/2022 
Café 36 

Almoço 56 

1293 30/06/2022 Almoço 280 

1294 30/06/2022 
Café 174 

Almoço 177 

1295 30/06/2022 
Café 19 

Almoço 101 

1296 30/06/2022 
Café 9 

Almoço 11 

 

Por fim, reforço que não há que se falar em não atendimento da qualificação técnica exigida, 

em função de similaridade de atividade, haja vista que de fato conforme verificado presencialmente a 

RECORRIDA opera a referida atividade objeto da licitação com capacidade adequada ao caso 

concreto, muito menos não pode-se falar em não vinculação ao instrumento convocatório. 

 

Em homenagem aos princípios da economicidade, razoabilidade, legalidade, vinculação ao 

instrumento convocatório irei motivar minha decisão com fundamento no Art. 47 do Decreto 10.024/19 

como também subitem 24.4 do edital. 

 

V – CONCLUSÃO 

Os argumentos elencados na análise das razões de recurso demonstram, de forma 

insofismável, o acerto da decisão impugnada.  

A aceitação da referida proposta como também a habilitação foram decisões com base nos 

princípios que regem o processo licitatório e apresenta o rigorismo que se espera do agente público, 

além da vinculação ao edital e do julgamento objetivo, prestigiou-se os princípios que conformam com 

o atendimento do interesse público, como: a competitividade, a razoabilidade, a eficiência. 
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VI – DECISÃO 

Por todo o exposto, recebo e conheço os recursos interpostos pelas empresas R.M 

RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI e TRYX AÇÕES INTELIGENTES LTDA, e no mérito julgo 

IMPROCEDENTES, mantendo a decisão de aceitar a proposta e habilitar a RECORRIDA KLECIA 

QUEIROZ RESTAURANTE LTDA.  

 

Brasília-DF, 20 de julho de 2022. 

 
 

ASSINADO ORIGINAL 
____________________________________________ 
WALLACE MAGNO GOMES DE OLIVEIRA – 1º Sgt 

Pregoeiro 


