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  DECISÃO DE RECURSO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 731/2021 

REFERENTE AO PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021-PMSIP 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 

PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA IZABEL DO 

PARÁ. 

1. Vem à deliberação superior, devidamente informado, os autos do processo licitatório em 

referência, com o recurso administrativo interposto tempestivamente pela empresa 

recorrente COMERCIAL MOTA-ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita 

no CNPJ sob o nº 13.822.943/0001-41, em face da decisão proferida pelo pregoeiro oficial 

da prefeitura municipal de santa Izabel do Pará, na ata do dia  do dia 11 de maio de 2021 15:05 horas, 

na qual foi declarada inabilitada do pregão por não apresenta item: 10.6.1.4 - Certidão 

Específica, emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada, ou seja, 

com data de expedição não superior há 60 (sessenta) dias, de antecedência da data de abertura 

das Propostas, onde se possam extrair as seguintes informações:  

- A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou 

jurídica(s) SÓCIAS da licitante;  

- A participação societária da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante na 

composição societária em sociedades, e;  

- A Existência da empresa licitante e ou participação societária registrada(s) na Junta Comercial 

em nome da licitante proponente . Observação: Ambas as certidões emitidas pela Junta 

Comercial da sede da licitante, onde deixou de apresentar as certidões, que possam ser 

extraídas as seguintes informações: Participação societária de pessoa física ou jurídica 

em sociedade e a Existência de empresa em nome da pessoa física. 
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2. Dentro do prazo estabelecido, verificou-se a insurgência do recurso administrativo 

interposto pela empresa recorrente: COMERCIAL MOTA-ME, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.822.943/0001-41 

3. Refletindo sobre o embasamento legal da r. decisão recorrida, junto com parecer  do 

pregoeiro do Sr. ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS ,  em relação aos critérios e requisitos 

estabelecidos no Edital da licitação pregão eletrônico Nº 011/2021, as razões de recurso 

apresentada pela empresa recorrente, convenço-me de que assiste razão ao Pregoeiro na sua 

decisão anteriormente proferida, onde declarou  inabilitada a empresa do certame,  por  não  

ter atendido todas as condições imposta no edital. 

4. Neste sentido, a r. decisão do Pregoeiro não deve ser invalidada. Posto que, procedendo à 

análise das razões arguidas pela empresa recorrente, não há outro caminho senão a 

continuidade do certame regularmente. 

5. Submetida à minha superior análise para final decisão, DECIDO sob a ótica do 

posicionamento doutrinário e com o devido amparo na legislação aplicável, pelo 

conhecimento do recurso administrativo interposto, e pelo improvimento do mesmo, tudo 

na correta aplicação dos preceitos legais atinentes à espécie. 

6. Diante do exposto, ordeno a publicação dessa decisão na Imprensa Oficial do Município, 

para a devida ciência de todos os participantes, em atendimento aos postulados do princípio 

da publicidade. Por fim, em atendimento ao parágrafo 5º, do artigo 109, da Lei Federal nº 

8.666/93 e ulteriores alterações, coloque-se os autos do processo licitatório com vista 

franqueada aos interessados no Setor de Licitação da Prefeitura. 

 

Santa Izabel do Pará – PA, 25 de maio de 2021 

 

 

EVANDRO BARROS WATANABE 

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 
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