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LIDER DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LIMITADA-EPP, 

inscrita no CNPJ n° 41.714.342/0001-50, sediada na Av. Orlando Luiz 

Muraro, Marajoara, Xinguara  PA, por intermédio de sua representante legal, 

a Sra. OSMILENE DE CASSIA CAMELLO LEITE, inscrita no CPF nº 

815.163.632-72, infra assinado, vem respeitosamente perante Vossa 

Senhoria, propor o presente:  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

em face da decisão, que habilitou a empresa A ALENCAR DA 

SILVA LTDA, inscrita no CNPJ n. 33.004.072/0001-66, Av. Boa Esperança, 

QD. 137 n. 02, Laranjeira, Município de Marabá - PA, pelos fatos e 

fundamentos aduzidos a seguir, senão vejamos: 
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I  DA SÍNTESE DOS FATOS 

 

Conforme consta do presente Processo Licitatório, o certame teve 

sua fase externa, consistente no recebimento das propostas de preços e 

documentos de habilitação, designada para o dia 20.07.2022, às 09:00h, 

participando nesta oportunidade, dentre outras, a empresa recorrente. 

Na fase de lances, a empresa recorrida A ALENCAR DA SILVA 

LTDA sagrou-se vencedora da maior parte dos itens licitados, sendo habilitada 

em seguida pela pregoeira, quando então foi apresentada a intenção de 

recurso, sendo que as razões recursais, passa-se a transcorrer nesta 

oportunidade. 

Cumpre destacar que a decisão adotada pela Sra. Pregoeira, que 

habilitou a mencionada empresa recorrida, não observou a legislação vigente 

e tampouco o edital que rege este processo licitatório,  já que dentre outros 

fatores, conforme restará demonstrado adiante, a empresa em questão deixou 

de apresentar documentos indispensáveis à habilitação, e ao que tudo indica, 

de maneira orquestrada e consciente, sendo imperativo a sua inabilitação, e 

ainda a apuração por esta administração pública municipal da conduta da 

recorrida, por meio de abertura de Processo Administrativo Disciplinar para 

apurar sua conduta, e se for o caso aplicar eventuais medidas sancionatórias 

para decretar sua inidoneidade.  

Nesse sentido, não concordando com a decisão proferida pela 

Pregoeira, a empresa licitante, ora recorrente, interpôs intenção de recurso, o 

que foi devidamente deferido na ocasião do certame, consignando a data para 

a apresentação das razões do recurso para o dia 25/07/2022, às 17:00h. 
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Diante disso, nesta ocasião, apresenta-se as razões do recurso, 

nos termos que passa a transcorrer a seguir: 

II  DAS RAZÕES DO RECURSO  

II.a) DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

(Subitem 9.5.1. do Edital) 

 

Conforme se afere do edital, e da própria Lei n. 8.666/93, para 

fins de habilitação, é exigida a comprovação da qualificação técnica da 

empresa, o que no presente caso se faz por meio da apresentação de atestado 

de capacidade técnica, conforme exigência do subitem 9.5.1.  

Com efeito, conforme consta da documentação anexa pela 

empresa recorrida, a mesma deixou de apresentar o aludido atestado visando 

comprovar sua capacitação técnica, o que enseja sua inabilitação.  

 

II.b) DO VENCIMENTO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E 

CONCORDATA (Subitem 9.4.1. do Edital) 

 

Nos mesmos termos, cumpre salientar que a empresa recorrida 

inobservou o disposto no subitem 9.4.1 do mesmo edital, no sentido de que a 

apresentação da Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida dos 

últimos 90 dias.  
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Todavia, a empresa recorrida apresentou a citada certidão com 

vencimento expirado, o que segundo a própria descrição da certidão juntada 

aos autos, sua validade teria perdurado até o dia 10/07/2022, ou seja, dez 

(10) dias antes da abertura do certame.   

Portanto, mais uma vez, não resta outra medida não seja a 

inabilitação da empresa em questão.  

II.c) DO COMPORTAMENTO FRAUDULENTO DA EMPRESA A ALENCAR 

DA SILVA LTDA 

 

Em oportuno, esclarecemos que os apontamentos acima 

ventilados, se tratam de argumentos pro forma, já que é nítido e escancarado 

os erros grosseiros praticados pela empresa recorrida na fase de 

documentação, seria até desnecessário não fosse sua habilitação. 

Nesse sentido, todos os argumentos trazidos servem ainda para 

apontar os fortes indícios de que a mencionada empresa perpetrou 

comportamento fraudulento conhecido como coelho , ou seja, apresentou 

proposta excessivamente baixa para induzir outras empresas a desistirem de 

competir, com a desclassificação intencional, para beneficiar outra empresa 

que venceria por um valor superior àquele que poderia ser obtido em ambiente 

de ampla concorrência, sem a influência do coelho. (Acórdão TCU 754/2015 - 

P). 

Conforme se observa da ata da sessão, a empresa recorrida na 

fase de lances, sem qualquer tipo de critério de precificação ou aferição de 

valores, realizou mergulhos  na fase de lances, baixando mais de 50% dos 

valores de referência, e ainda, em valores finais muito abaixo até mesmo dos  
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valores de custo, ou seja, os lances ofertados são inferiores ao custo dos 

produtos ofertados, o que pode ser facilmente constatado por meio de 

diligência.  

É notório que os órgãos de controle, sobretudo o TCU tem atuado 

no combate dessa irregularidade. Para tanto, é imprescindível que a 

Administração Pública Municipal instaure processo visando à punição da 

licitante que agem visando fraudar a licitação, como há fortes indícios no 

presente caso.  

Assim h

o servidor instaurar processo de penalidade, a fim de que seja aplicada 

penalidade pela prática de fraude, bem como notificar o Ministério Público  

para apuração de eventual crime -, além de levar ao conhecimento da 

autoridade competente, para a aplicação, se for o caso, das penas constantes 

da Lei Anticorrupção. 

Por fim, após a apuração, restando evidenciado eventual conluio 

de empresa beneficiada pela inabilitação proposital da empresa recorrida, cabe 

declaração de inidoneidade, mesmo que não haja prejuízo. É o que também 

inidoneidade dos participantes para licitar, ainda que inexistente débito 

 Plenário). 

 

III  DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer-se o recebimento o recurso e o acolhimento 

do presente para sucessivamente: 
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a) Requer a INABILITAÇÃO da empresa A ALENCAR DA SILVA 

LTDA, inscrita no CNPJ n. 33.004.072/0001-66, considerando o não 

atendimento dos subitens 9.4.1 e 9.5.1 do edital. 

b) Considerando os fortes indícios, a partir do modus operandi da 

empresa recorrida na fase de lances, bem como pela documentação juntada 

pela mesma para fins de habilitação, requer a instauração de processo de 

penalidade, a fim de que seja aplicada penalidade pela prática de fraude, bem 

como notificar o Ministério Público para apuração de eventual crime, além de 

levar ao conhecimento da autoridade competente, para a aplicação, se for o 

caso, das penas constantes da Lei Anticorrupção. 

N. Termos, 

P. Deferimento. 

 
 Xinguara-PA, 25 de Julho de 2022.  

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
LIDER DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LIMITADA-EPP 

CNPJ: 41.714.342/0001-50 
OSMILENE DE CASSIA CAMELLO LEITE 

Sócia Proprietária 
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RECURSO  PREGÃO ELETRÔNICO  SRP Nº 009/PMS/2022 
 
AO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA-PÁ  
 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação(ões) de empresa(s) habilitada(s) para 
fornecimento de PNEUS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES.  

 
L. A. QUEIROZ EIRELI (RECORRENTE), empresa inscrita sob CNPJ n.º 34.791.063/0001-25, 

com sede estabelecida na Rua Carajás, n.º 106, bairro da Novo Horizonte, CEP: 68.502-240 cidade de Marabá, 
estado do Pará, neste ato representado por sua titular LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador da carteira de identidade n.º 335782097, SSP/SP e do CPF n.º 913.646.202-00, domiciliado 
no mesmo endereço, vem intermédio desta apresentar, 

 
 
1.RECURSO, 
 
em face de recurso administrativo contra a decisão do pregoeiro, no processo em epígrafe, com fulcro no artigo 
Art. 109, inciso I, da Lei 8.666/1993, c/c artigo 44, do Decreto 10.024/2019, nos demais dispositivos legais 
pertinentes a matéria, na mais cristalina e consolidada Jurisprudência da Corte de Contas da União, dos Tribunais 
Superiores, na boa Doutrina, nos fatos e fundamentos atinentes questão, que passa a expor para ao final 
requerer: 

 
 
DA TEMPESTIVIDADE 

 
1. Segundo o artigo 44, §§ 1 e 2º, do Decreto 10.024/2019, serão 3 dias úteis para apresentar razões e 
contrarrazões: 
 
Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma 
imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

 
§ 1º. As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias. 
 
2. Na data de 21 de julho de 2022, foi dado conhecimento a intenção de recurso com data de recurso até dia 
25/07/2022. 

 
 
2.RAZÕES RECURSAIS L.A. QUEIROZ EIRELI -  

 
 

 A empresa A ALENCAR DA SILVA LTDA, declarada habilitada e vencedora por esta comissão, apresentou seus 
documentos totalmente em desacordo com o que se pede em edital, tais como; documentos fora de sua data de 
validade, falta de documentos como atestados e declarações conforme solicitado.  

 
 A empresa A ALENCAR DA SILVA LTDA apresentou sua certidão negativa de FGTS com data de 

vencimento para o dia 11/07/2022. A mesma também apresenta sua certidão negativa de 
falência e concordata com validade ate o dia 10/07/2022, é necessário lembrar que este último 
não é cabível do prazo de 05 dias uteis para ser validado, por se tratar de um documento de 
QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA. Portanto no que diz respeito ao item - Todos 
os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade.  o mesmo foi 
descumprido.  

 
 A empresa também descumpriu com o 9.5 Qualificação Técnica, deixando de presentar 

qualquer documento que comprove sua capacidade de fornecer o objeto licitado, pois a mesma 
não apresentou nenhum tipo de atestado ao processo, sendo inviável a sua habilitação e estando 
totalmente em desacordo com o item 9.5.1 A comprovação da qualificação técnica deverá 
ser feita através de apresentação de no mínimo 01 (Um) atestado de capacidade 
técnica fornecida por órgão público ou privado comprovando que já executou e/ou 
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executa o fornecimento dos itens com características semelhantes ao objeto do 
presente certame.  

 
 

 A referida também deixou de apresentar as declarações exigidas nos itens 9.6 Declaração de 
enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006; 9.7. Declaração de 
Habilitação; 9.8. Declaração em Cumprimento ao Disposto no artigo 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal; 9.9. Declaração de Não Parentesco .  
 

 Por este motivo a decisão mais cabível é a de sua inabilitação dos itens arrematados, seguindo de 
acordo com o item 7.1 deste edital que diz A ausência de documento ou a apresentação 
dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto no item 9 inabilitarão 
licitante e a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na 
ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto deste edital.  

 
 

 
4. CONCLUSÃO 
 

Ante todo ao exposto requer seja recebido e conhecido o presente recurso, tornando inabilitada a empresa A 
ALENCAR DA SILVA LTDA, INSCRITA NO CNPJ 33.004.072/0001-66, tendo em vista que tal empresa não 
apresentou documentação necessária para usufruir da habilitação nesse processo, apresentando 
seus documentos totalmente em desacordo com o que se pede em edital.  
  

Marabá  PA, 25 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Luiz Alexandre Queiroz,  
CPF/MF n.º 913.646.202-00  
C.I. n.º 335782097-SSP/SP 
L. A. QUEIROZ EIRELI 
CNPJ n° 34.791.063/0001-25     
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VANGUARDA SOLUÇÕES AMBIENTAIS TÉCNICAS, COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA 

R JADER DIAS, QUADRA 212 LOTE 32, n°04, CIDADE NOVA – ANANINDEUA/PA FONE: (91) 3075-1617CNPJ: 21.543.743/0001-88 INSC. EST.: 15.470.949-2, INSC. MUNIC:69118 

E-mail: vanguarda@vanguardapa.com 

 

 

 

AO 
ILUSTRÍSSIMO SENHOR (a) PREGOEIRO (a) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SAPUCAIA/ Pa 

 
 
 

A empresa Vanguarda Soluções Ambientais, Técnicas, Comerciais E Serviços LTDA, inscrita no CNPJ n° 
21.543.743/0001-88, com sede na Rua Jader Dias, quadra 212 lote 32,n° 04, Cidade Nova, 
Ananindeua, PA, CEP: 67140700, e-mail: vanguarda@vanguardapa.com, Telefone: (91) 3075-1617, 
por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, vem mui respeitosamente, à presença de 
Vossa Senhoria, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, contra decisão de HABILITAÇÃO DOS 
LICITANTES A ALENCAR DA SILVA LTDA, L. A. QUEIROZ EIRELI, LIDER DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS 
LIMITADA., proferida no Pregão Eletrônico n° 009/PMS/2022 pelos motivos De fato e de direito a 
seguir aduzidos: 

 
DOS FATOS 

 
1. Com fundamento nas disposições contidas na Lei n.º 8.666/93 e demais alterações que trata de 

proposta inexequível ofertada. 
 

 
2. No dia 20/07/2022 a referida prefeitura abriu edital de licitação tendo como Registro de Preços 
para futura e eventual contratação(ões) de empresa(s) habilitada(s) para fornecimento de PNEUS E 
ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES, destinados ao atendimento da Prefeitura 
Municipal de Sapucaia , tendo como proposta melhores colocadas das empresas A ALENCAR DA SILVA 

LTDA, L. A. QUEIROZ EIRELI, LIDER DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LIMITADA. 

 

 
3. Ao fim do certame e declarados vencedores dos lotes em questão, identificamos que os valores que os 
mesmos ofertaram aos lotes, encontram-se longe da realidade praticada no mercado, fato este que 
coloca em risco a execução dos objetos/serviços licitados, pois os valores ofertados no certame então 
longe da realidade praticada no mercado, tornando-os inviável seu fornecimento nos valores propostos. 

 
 

DO DIREITO 
 

 
Com a devida vênia a decisão do respeitável Pregoeiro, de habilitação dos referidos licitantes, merece ser revisada, posto que 

diante dos fatos apresentados. 

mailto:vanguarda@vanguardapa.com
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DO PEDIDO 

Posto isso, a ora recorrente aguarda serenamente que, com o beneficio da duvida de fornecimento dos itens que: 
 

1 Os referidos licitantes que os licitantes arrematantes dos itens de 1 ao 59 comprovem todos os pagamentos 
dos tributos,federais, trabalhistas, previdenciário estaduais e municipais,mais, icms sobre frete,e substituição 
tributaria ao estado do Pará, afim de comprovar sua regularidade fiscal com as respectivas receitas. 
 
2 comprovação de que já comercializaram os itens licitados pelo valor ofertado no certame. pois os valores 
praticados se distanciam muito, pra não dizer que inexistem nas praticas de mercado, tornando-os inexequiveis 
por esses valores, afim de comprovar a exequibilidade de sua oferta. 
 
3 caso os referidos licitantes não atendam de mandeira satisfatoria, pedimos a desclassificação dos mesmos, e 
prosseguimento na ordem classificatória do certame. 

 

Posto isso pelos motivos já elencados, requeremos atendimento da diligência nos termos deste 
recurso. 

 
 
 

 
Nesses Termos, Pede Deferimento. 

 
Ananindeua-pa 25 de julho de 2022 

 
 
 
 
 

Vanguarda Soluções Ambientais, Técnicas, Comerciais e Serviços Ltda-CNPJ 
21.543.743/0001-88 

 

          Sauber Nunes Simões – Sócio Administrador 

CNH N°07515307385 Detran PA 

            CPF: 972.993.832-68 
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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

036/PMS/2022 PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 009/PMS/2022 DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA - PA 

 

 

 

 

 

LIDER DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LIMITADA-EPP, 

inscrita no CNPJ n° 41.714.342/0001-50, sediada na Av. Orlando Luiz 

Muraro, Marajoara, Xinguara  PA, por intermédio de sua representante legal, 

a Sra. OSMILENE DE CASSIA CAMELLO LEITE, inscrita no CPF nº 

815.163.632-72, infra assinado, vem respeitosamente perante Vossa 

Senhoria, propor o presente:  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

CONTRARAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Interposto pela empresa, VANGUARDA SOLUÇÕES 

AMBIENTAIS, TÉCNICAS, COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o nº 21.543.743/0001-88, o que o faz pelas razões de fato e de direito 

aduzidas a seguir: 
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I  DOS FATOS 

O presente certame teve sua abertura e sessão designada para o 

dia 20.07.2022, às 09:00h, tendo a empresa recorrida se sagrado vencedora 

de alguns itens, tendo em vista a classificação da proposta e a devida 

habilitação ao final da sessão.  

Com efeito, a empresa VANGUARDA SOLUÇÕES AMBIENTAIS, 

TÉCNICAS, COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 

21.543.743/0001-88 inconformada com a decisão, ingressou com o recurso 

administrativo ora guerreado, sem, contudo, analisar as peculiaridades e 

particularidades do processo, já que apresenta alegações vagas e genéricas em 

face da empresa recorrida LIDER DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS 

LIMITADA-EPP. 

Em resumo, alega a recorrente que as vencedoras dos itens 1 ao 

59, ou seja, TODOS OS ITENS do presente certame, indistintamente estariam 

com longe da realidade praticada no mercado , o que em tese colocaria 

em risco a execução do contrato. 

Contudo Nobre Pregoeira os argumentos trazidos pela licitante 

recorrente não merecem prosperar, já que a mesma não individualizou a 

valoração dos itens, inobservado que a suposta inexequibilidade NÃO 

ocorre em TODOS os itens vencidos neste certame, como no caso dos itens 

vencidos pela empresa ora manifestante. Passamos adiante a melhor elucidar 

os fatos. 
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II  DO DIREITO 

 

II.a) DA TEMPESTIVIDADE  

 

Conforme se prevê do art. 44 do Decreto nº 10.024/19, que prevê 

a regulamentação do Pregão Eletrônico, o prazo para a propositura das razões 

do recurso é de 03 (três) dias, e após, sucessivamente, abre-se o prazo de 03 

(três) dias para as demais empresas licitantes apresentarem suas 

contrarrazões. 

Art. 44.  Declarado o vencedor, qualquer licitante 
poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma 
imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 
de recorrer. 

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão 
ser apresentadas no prazo de três dias. 

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados 
para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no 
prazo de três dias, contado da data final do prazo do 
recorrente, assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

Sendo assim, considerando a interposição e término do prazo da 

empresa autora do recurso administrativo combatido  em 25/07/2022, a 

nobre pregoeira estabeleceu o término dos três dias úteis, e portanto para a 

apresentação das contrarrazões em 28/07/2022 às 17h. 

O protocolo desta manifestação na presente data e horário é, 

portanto, tempestivo. 
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II.b) DA INOCORRÊNCIA DE PREÇO AQUÉM DOS PREÇOS PRATICADOS 

EM MERCADO NOS ITENS VENCIDOS PELA CONTRARRAZOANTE 

Em oportuno, desde já esclarecemos que a empresa ora 

contrarrazoante restou vencedora de apenas 03 (três) itens, quais sejam os 

itens 34, 58 e 59: 

 

Em uma simples análise comparativa, entre os valores de 

referência com os valores efetivamente vencidos pela empresa ora 

manifestante, é notório que os mesmos não destoam entre si, sendo no mínimo 

ABSURDA ou PREGUIÇOSA às alegações da empresa recorrente 

VANGUARDA SOLUÇÕES AMBIENTAIS, TÉCNICAS, COMERCIAIS E 

SERVIÇOS LTDA, já que esta não se acautelou de analisar individualmente os 

itens e seus valores que cada empresa venceu.  

Vejamos o quadro comparativo: 

ITEM PRODUTO VALOR DE REFERÊNCIA VALOR DO LANCE VENCEDOR 

0034 PNEU TRASEIRO 
18  4 - 34 12 

LONAS  

R$ 6.301,44 R$ 6.160,00 

0058 PNEU 13-00 - 24 - 
16 LONAS L2  

R$ 4.813,23 R$ 3.800,00 

0059 PNEU 14-00 X 24 
16 LONAS L2  

R$ 5.667,01 R$ 4.000,00 
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Nesse sentido, diferentemente de outros itens vencidos neste 

certame por outras empresas licitantes, o valor apresentado por esta licitante 

LIDER DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LIMITADA-EPP nos itens 34, 58 e 

59 são plenamente compatíveis, com valores próximos aos valores de 

referência, não havendo sequer indício ou justificativa plausível para que 

motive eventual ato administrativo que exija comprovações complementares 

além das legais, bem como das já apresentadas no processo.  

Diante disso, requer a improcedência do pedido da empresa 

recorrente VANGUARDA SOLUÇÕES AMBIENTAIS, TÉCNICAS, COMERCIAIS 

E SERVIÇOS LTDA no que tange os itens 34, 58 e 59 vencidos por esta 

manifestante, para afastar qualquer necessidade de diligência a fim de 

comprovar o que já está cabalmente demonstrado nos autos. 

II.c) DAS RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS SEM QUALQUER 

ELEMENTO PROBATÓRIO 

  

Inobstante as alegações já elencadas acima, importante pontuar 

a inépcia técnica sob o aspecto jurídico, das Razões Recursais apresentadas 

pela empresa recorrente VANGUARDA.  

Ademais, ainda que haja relevantes argumentos apresentados 

pela empresa recorrente, materialmente falando, a mesma estranhamente 

deixou de apresentar qualquer elemento para corroborar sua tese de que os 

preços vencidos em TODOS os itens deste certame estão em valores 

incompatíveis com os de mercado.  

Tal observação parte do pressuposto de que se tratando de uma 

empresa fornecedora dos mesmos itens licitados no certame, a recorrente 

certamente tem acesso a notas fiscais, orçamentos, cotações, etc, dos produtos  
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em questão, o que poderia ter sido apresentado visando corroborar suas 

alegações, já que alega que os valores que os mesmos ofertaram aos lotes, 

encontram-se longe da realidade praticada no mercado . 

Porém, conforme se extrai das razões recursais da recorrente, 

observa-se que esta, em momento algum justifica ou mesmo tenta comprovar 

suas alegações, se limitando a fazer ilações irresponsáveis, sem qualquer 

individualização ou comprovação de que todos os itens do processo se 

encontram em valores inexequíveis.  

Por fim, resta claro que não assiste qualquer razão as alegações 

infundadas apresentadas pela recorrente em face desta manifestante nos itens 

vencidos 34, 58 e 59, sendo, portanto, legitima a decisão que classificou a 

proposta, bem como habilitou a empresa LIDER DISTRIBUIDORA DE 

BORRACHAS LIMITADA-EPP, razão pela qual, deve ser mantida.  

 
III  DOS PEDIDOS  

 
Ante ao exposto requer: 

a) Seja totalmente desprovido o Recurso Administrativo, uma vez 

que os argumentos apresentado não assiste razão no que se refere à empresa 

manifestante, precisamente vencedora dos itens 34, 58 e 59, conforme se aduz 

em simples comparação do valor de referência/valor do lance vencedor.  

b) Que sejam mantidas as decisões já exaradas nos presentes 

autos de licitação que classificou e habilitou a empresa LIDER 

DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LIMITADA-EPP ; 
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Nestes termos,  

P.E. Deferimento. 

 
 

Xinguara-PA, 25 de Julho de 2022.  
 
 
 
 

 
Nilson José de Souto Júnior 

Advogado Pós-Graduado em Licitações Públicas 
OAB/PA nº 16.534 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 036/PMS/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO  SRP Nº 009/PMS/2022 

 

RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RECURSO 

 
OBJETO: Constitui objeto do presente edital o Registro de Preços para futura e eventual 
contratação(ões) de empresa(s) habilitada(s) para fornecimento de PNEUS E ACESSÓRIOS 
PARA MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES, destinados ao atendimento da Prefeitura 
Municipal de Sapucaia e de todas as outras Unidades Gestoras que compõem esta 
governabilidade, para manutenção dos diversos órgãos da Administração Geral deste Município, 
conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste edital.  

RECORRENTES: As licitantes VANGUARDA SOLUCÕES AMBIENTAIS, TECNICAS, 
COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA inscrita sob CNPJ n° 21.543.743/0001-88, L. A. QUEIROZ 
EIRELI inscrita sob CNPJ n.º 34.791.063/0001-25, LIDER DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS 
LIMITADA-EPP inscrita sob CNPJ n° 41.714.342/0001-50, na forma do art. 4º, inc. XVIII da Lei n. 
10.520/2002 interpôs recurso. 
 
O recurso foi recebido e com a juntada das razões recursais foi aberto o prazo para apresentação das 
contrarrazões, a licitante A ALENCAR DA SILVA LTDA, não apresentou contrarrazão. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DAS CONTRARRAZÕES 

Em primeiro lugar, tem-se que ambos os recursos e as contrarrazões apresentados pelas 
empresas supracitadas são tempestivos, visto que foram respeitados os prazos previstos no 
Edital do certame e na legislação vigente. Assim, procederemos à análise dos fatos. 

DO JULGAMENTO 

 A Pregoeira esclarece que na licitação os interessados e a própria Administração ficam 
atrelados ao instrumento convocatório, que é a ferramenta que instrui e constitui regras ao 
certame, condições e cláusulas específicas para a posterior contratação, visando à eficiência e a 
segurança do serviço público. Nele são tracejados as metodologias, as propostas, a 
documentação, o julgamento e o próprio contrato. 

Regulamentando o art. 37 da Constituição Federal, em 21 de julho de 1993, foi publicada a Lei 
nº 8.666, a qu . A 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
Comissão Permanente de Licitação /Pregoeiro 

 
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrava, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objeto e dos que lhes 

 

Como fica evidente, esta Pregoeira usou de bom senso na condução deste processo, zelando 
pelo interesse público e, sempre na busca de uma proposta que se configure como a mais 
vantajosa para este município de Sapucaia/PA, deixando de lado o FORMALISMO e o RIGOR 
EXCESSIVO, que já é fortemente combatido pelo TCU e por diversos Tribunais de Contas neste 
País. 

Relativamente ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é certo que tal princípio 
não é absoluto, na medida em que pode o Judiciário interpretar-lhe de acordo com o precípuo 
fim do procedimento licitatório, evitando rigorismos formais que não encontram conteúdo na 
seleção da proposta mais vantajosa, e que podem afastar da concorrência possíveis 
proponentes. 

Por todo o exposto, consubstanciado pela análise da equipe de apoio, foram consideradas 
IMPROCEDENTES as alegações da empresa VANGUARDA SOLUCÕES AMBIENTAIS, 
TECNICAS, COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA inscrita sob CNPJ n° 21.543.743/0001-88. 

I- Alega as Recorrentes que a empresa A ALENCAR DA SILVA LTDA, descumpre aos 
itens 9.4.1 E 9.5.1  

 
9.4.1 Certidão negativa de pedido de falência e 
concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) 
dias da data da abertura do certame, se outro prazo não 
constar no documento. 
9.5.1. A comprovação da qualificação técnica deverá ser 
feita através de apresentação de no mínimo 01 (Um) 
atestado de capacidade técnica fornecida por órgão 
público ou privado comprovando que já executou e/ou 
executa o fornecimento dos itens com características 
semelhantes ao objeto do presente certame. 
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A certidão de falência e concordada é um documento exigível nas licitações públicas, por 

força do inciso III do artigo 31 da Lei 8666/93, que tem por finalidade aferir a qualificação 
econômico-financeira do licitante. 

O atestado de capacidade técnica é um documento, como uma declaração, que serve para 
comprovar que a empresa tem experiência em executar serviços ou entregar produtos 
semelhantes ao objeto do edital. Ele está previsto entre os documentos de qualificação técnica, 
elencados no art. 30 da Lei 8.666/93, os quais tem o objetivo de demonstrar ao órgão 
contratante que a empresa realmente tem condições técnicas de atender a necessidade 
estabelecida pela Administração.  

DA DECISÃO  

Em análise aos recursos interpostos pelas Recorrentes, em cumprimento ao princípio 
constitucional da isonomia, a licitação foi processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrava, da vinculação ao instrumento convocatório. Ante os 
argumentos aqui trazidos e em atendimento às normas estipuladas pela Lei nº 10.520/2002, pelo 
instrumento convocatório e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993. 

 
Portanto, Senhor Gestor, por todo o exposto acima, esta Pregoeira RESOLVE 

RETIFICAR A SUA DECISÃO e declarar INABILITADA a licitante A ALENCAR DA SILVA LTDA 
inscrita no CNPJ sob o nº 33.004.072/0001-66, por considerar PROCEDENTES as alegações 
das RECORRENTES, assim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os recursos interpostos e 
encaminho os autos do Processo Administrativo de Licitação nº 036/PMS/2022, PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP - Nº 009/PMS/2022, devidamente informado, para decisão de Vossa 
Excelência. 

 
 

Sapucaia  PA, 01 de Agosto de 2022. 

 

 

TUANNY CAROLINNY OLIVEIRA COSTA 
Pregoeira 

DEC. 045/GP/2021 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 036/PMS/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO  SRP Nº 009/PMS/2022 

 

RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RECURSO 

 
OBJETO: Constitui objeto do presente edital o Registro de Preços para futura e eventual 
contratação(ões) de empresa(s) habilitada(s) para fornecimento de PNEUS E ACESSÓRIOS 
PARA MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES, destinados ao atendimento da Prefeitura 
Municipal de Sapucaia e de todas as outras Unidades Gestoras que compõem esta 
governabilidade, para manutenção dos diversos órgãos da Administração Geral deste Município, 
conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste edital.  

RECORRENTES: As licitantes VANGUARDA SOLUCÕES AMBIENTAIS, TECNICAS, 
COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA inscrita sob CNPJ n° 21.543.743/0001-88, L. A. QUEIROZ 
EIRELI inscrita sob CNPJ n.º 34.791.063/0001-25, LIDER DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS 
LIMITADA-EPP inscrita sob CNPJ n° 41.714.342/0001-50, na forma do art. 4º, inc. XVIII da Lei n. 
10.520/2002 interpôs recurso. 
 
O recurso foi recebido e com a juntada das razões recursais foi aberto o prazo para apresentação das 
contrarrazões, a licitante A ALENCAR DA SILVA LTDA, não apresentou contrarrazão. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DAS CONTRARRAZÕES 

Em primeiro lugar, tem-se que ambos os recursos e as contrarrazões apresentados pelas 
empresas supracitadas são tempestivos, visto que foram respeitados os prazos previstos no 
Edital do certame e na legislação vigente. Assim, procederemos à análise dos fatos. 

DO JULGAMENTO 

 A Pregoeira esclarece que na licitação os interessados e a própria Administração ficam 
atrelados ao instrumento convocatório, que é a ferramenta que instrui e constitui regras ao 
certame, condições e cláusulas específicas para a posterior contratação, visando à eficiência e a 
segurança do serviço público. Nele são tracejados as metodologias, as propostas, a 
documentação, o julgamento e o próprio contrato. 

Regulamentando o art. 37 da Constituição Federal, em 21 de julho de 1993, foi publicada a Lei 
nº 8.666, a qu . A 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
Comissão Permanente de Licitação /Pregoeiro 

 
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrava, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objeto e dos que lhes 

 

Como fica evidente, esta Pregoeira usou de bom senso na condução deste processo, zelando 
pelo interesse público e, sempre na busca de uma proposta que se configure como a mais 
vantajosa para este município de Sapucaia/PA, deixando de lado o FORMALISMO e o RIGOR 
EXCESSIVO, que já é fortemente combatido pelo TCU e por diversos Tribunais de Contas neste 
País. 

Relativamente ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é certo que tal princípio 
não é absoluto, na medida em que pode o Judiciário interpretar-lhe de acordo com o precípuo 
fim do procedimento licitatório, evitando rigorismos formais que não encontram conteúdo na 
seleção da proposta mais vantajosa, e que podem afastar da concorrência possíveis 
proponentes. 

Por todo o exposto, consubstanciado pela análise da equipe de apoio, foram consideradas 
IMPROCEDENTES as alegações da empresa VANGUARDA SOLUCÕES AMBIENTAIS, 
TECNICAS, COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA inscrita sob CNPJ n° 21.543.743/0001-88. 

I- Alega as Recorrentes que a empresa A ALENCAR DA SILVA LTDA, descumpre aos 
itens 9.4.1 E 9.5.1  

 
9.4.1 Certidão negativa de pedido de falência e 
concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) 
dias da data da abertura do certame, se outro prazo não 
constar no documento. 
9.5.1. A comprovação da qualificação técnica deverá ser 
feita através de apresentação de no mínimo 01 (Um) 
atestado de capacidade técnica fornecida por órgão 
público ou privado comprovando que já executou e/ou 
executa o fornecimento dos itens com características 
semelhantes ao objeto do presente certame. 
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A certidão de falência e concordada é um documento exigível nas licitações públicas, por 

força do inciso III do artigo 31 da Lei 8666/93, que tem por finalidade aferir a qualificação 
econômico-financeira do licitante. 

O atestado de capacidade técnica é um documento, como uma declaração, que serve para 
comprovar que a empresa tem experiência em executar serviços ou entregar produtos 
semelhantes ao objeto do edital. Ele está previsto entre os documentos de qualificação técnica, 
elencados no art. 30 da Lei 8.666/93, os quais tem o objetivo de demonstrar ao órgão 
contratante que a empresa realmente tem condições técnicas de atender a necessidade 
estabelecida pela Administração.  

DA DECISÃO  

Em análise aos recursos interpostos pelas Recorrentes, em cumprimento ao princípio 
constitucional da isonomia, a licitação foi processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrava, da vinculação ao instrumento convocatório. Ante os 
argumentos aqui trazidos e em atendimento às normas estipuladas pela Lei nº 10.520/2002, pelo 
instrumento convocatório e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993. 

 
Portanto, Senhor Gestor, por todo o exposto acima, esta Pregoeira RESOLVE 

RETIFICAR A SUA DECISÃO e declarar INABILITADA a licitante A ALENCAR DA SILVA LTDA 
inscrita no CNPJ sob o nº 33.004.072/0001-66, por considerar PROCEDENTES as alegações 
das RECORRENTES, assim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os recursos interpostos e 
encaminho os autos do Processo Administrativo de Licitação nº 036/PMS/2022, PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP - Nº 009/PMS/2022, devidamente informado, para decisão de Vossa 
Excelência. 

 
 

Sapucaia  PA, 01 de Agosto de 2022. 

 

 

TUANNY CAROLINNY OLIVEIRA COSTA 
Pregoeira 

DEC. 045/GP/2021 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N°036/PMS/2022  

PREGÃO ELETRÔNICO  SRP Nº 009/PMS/2022 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 
Considerando o relatório apresentado pela Pregoeira e equipe de apoio, a Senhora TUANNY 
CAROLINNY OLIVEIRA COSTA, designada pela Portaria n.º 045/GP/2021 de 17 de Fevereiro de 
2021, referente à análise dos RECURSOS apresentado pelas licitantes VANGUARDA 
SOLUCÕES AMBIENTAIS, TECNICAS, COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA 
inscrita sob CNPJ n° 21.543.743/0001-88, L. A. QUEIROZ EIRELI inscrita sob 
CNPJ n.º 34.791.063/0001-25, LIDER DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS 
LIMITADA-EPP inscrita sob CNPJ n° 41.714.342/0001-50, através do endereço 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa 
LIDER DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LIMITADA- EPP, inscrita no CNPJ N° 
41.714.342/0001-50, através do endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, referente 
ao processo licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO  SRP nº. 
009/PMS/2022. Onde Constitui o objeto do presente edital o Registro de Preços 
para futura e eventual contratação(ões) de empresa(s) habilitada(s) para 
fornecimento de PNEUS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS E 
VEÍCULOS LEVES, destinados ao atendimento da Prefeitura Municipal de Sapucaia 
e de todas as outras Unidades Gestoras que compõem esta governabilidade, para 
manutenção dos diversos órgãos da Administração Geral deste Município, conforme 
especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste edital. 
 

ACEITO PROVIMENTO aos recursos apresentados e RATIFICO a decisão 
da Pregoeira e equipe de apoio no referido certame, quanto à desclassificação da 
empresa: A ALENCAR DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
33.004.072/0001-66 na sessão ocorrida no dia 20/07/2022, através do endereço 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, referente ao Pregão Eletrônico  
Nº 009/PMS/2022. 

 
Sapucaia  PA, 02 de Agosto de 2022. 

 
 

 
 
 
 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
WILTON MIRANDA DE LIMA 

Prefeito Municipal 


