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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 050/PMS/2022  

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 019/PMS/2022 

RESPOSTA AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Em face da existência e interposição de recurso no presente certame licitatório 

– Pregão Eletrônico nº 019/2022, cabe a este Pregoeira analisar os recursos e 

emitir decisão sobre os mesmos. Dispensando introduções já elencadas pela 

empresa recorrente, passamos a tratar pontualmente do mérito das discussões 

e divergências alegadas.  

Depreende-se das peças recursais interpostas pelas empresas RIO PRETO 

TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 23.054.972/0001-64, 

ALPHA SERVIÇOS & LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA CNPJ: 

28.583.196/0001-03, MANANCIAL LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA CNPJ: 

44.614.096/0001-53, que o principal ponto de insatisfação é quanto a aceitação 

da proposta e habilitação da empresa R V S TRANSPORTE E SERVIÇOS 

IRELI, CNPJ: 40.958.203/0001-00 indicando que a empresa não atendeu 

requisitos mínimos de Habilitação jurídica, Prova de Regularidade para com a 

Fazenda Federal (incluindo INSS), Qualificação Econômico-Financeira e JHS 

ENGENHARIA LTDA CNPJ: 36.003.255/0001-55, indicando que a empresa 

não atendeu requisitos mínimos de Habilitação jurídica, Qualificação Técnica. 

Quanto às constatações, farei o relato separadamente abaixo. 

 

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. 

 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
Comissão Permanente de Licitação /Pregoeiro 

 

ANÁLISE 

Alega as Recorrentes que os participantes não apresentarão documentos de 

habilitação, motivo pelo qual devem ser inabilitadas. 

Dito isso, ao analisar as alegações dos Recorrentes, verifica-se que, de fato, o 

Edital exigia no item Habilitação jurídica 9.2.2, Prova de Regularidade para com 

a Fazenda Federal (incluindo INSS) 9.3.3, Qualificação Econômico-Financeira 

9.4. Qualificação Técnica 9.5.1. 

 

Desta forma, determina a Lei 10.520/02, em seu art. 4º, XVI, que se o licitante 

desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas 

subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 

declarando-se vencedora as ofertadas subsequentes, na ordem de 

classificação de cada item do certame. 

 

DECISÃO 

Em análise ao recurso interposto pela Recorrente, em cumprimento ao 

princípio constitucional da isonomia, a licitação foi processada e julgada em 

estrita conformidade com os principios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administratica, da vinculação ás normas estipuladas pela Lei nº 10.520/2002, 

pelo instrumento convocatório e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, 

declaro INABILITADAS as licitantes R V S TRANSPORTE E SERVIÇOS 

IRELI, CNPJ:40.958.203/0001-00, JHS ENGENHARIA LTDA CNPJ: 

36.003.255/0001-55, por suas documentações não atenderem as 

especificações do Edital. Assim, julgo PROCEDENTE o recurso interposto e 

decido pelo retorno do pregão a fase de aceitação das propostas.  

 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
Comissão Permanente de Licitação /Pregoeiro 

 

Portanto, Senhor Gestor, por todo o exposto acima, encaminho os autos do 

Processo Administrativo de Licitação nº 050/PMS/2022, PREGÃO 

ELETRÔNICO SRP - Nº 019/PMS/2022, devidamente informados, para 

decisão de Vossa Excelência. 

 

Sapucaia – PA, 27 de outubro de 2022. 

 

TUANNY CAROLINNY OLIVEIRA COSTA 

 Pregoeira 

Decreto n.º 045/2021/GP 
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