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  DECISÃO DE RECURSO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022 

REFERENTE AO PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022-SIP/SAAE 

 

Contração de empresa para aquisição de produtos 

químicos para tratamento de água, para atender as 

necessidades do Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos – SAAE/SIP.  

1. Vem à deliberação superior, devidamente informado, os autos do processo licitatório em 
referência, com o recurso administrativo interposto tempestivamente pela empresa recorrente 
H2Q DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 34.715.097/0001-30, com sede à Pass. São Pedro, nº 
20, Galpão 02, Ananindeua - PA, CEP 67.013-710, em face da decisão proferida pela pregoeira 
desta Autarquia Municipal, na ata do dia  01/09/2022 ás 15:48 hs, na qual foi declarada 
inabilitada do pregão por não apresenta o item: 11.1.5 do edital ; Contrato social da empresa 
que emitiu o atestado de capacidade técnica. 
 

2. Dentro do prazo estabelecido, verificou-se a insurgência do recurso administrativo interposto 

pela empresa recorrente: H2Q DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, CNPJ Nº 

34.715.097/0001-30. 

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

Srª. JESSICA AZEVEDO ROCHA, ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL – PMSIP OAB/PA 22.696, em 

relação aos critérios e requisitos estabelecidos no Edital da licitação pregão eletrônico Nº 

003/2022, 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 fracassar o 

Certame, visto que nenhuma das empresas atenderam as exigências editalicias. 

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 
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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. 

 

Santa Izabel do Pará – PA, 21 de setembro de 2022 

 

 

José Ângelo Souza de Miranda 

DIRETOR  SIP/SAAE  

Dec. Municipal 010/2020 
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