
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de ltaituba

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
pnEcÃo PRESENCIAT N" oo1/2018 - PP

PROCESSO ADMINISTRÂTM N" 001/2018
RECORRENTE _ PEDRO I. BATISTA DA SILVA - EPP

oBJETO: eqUtStçÃO Op CÊNBROS ALIMENTICTOS peRe
ATENDER o rRocRAMANACIoNAL DE ATIMENTeçÃo EScoLAR
(PNAE) DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE

ITAITUBA- PA.

aNÁu E DE RECURS O ADMINISTRATIVO

:
I
n

RECORRENTE(S): PEDRO I. BÀ'IIS'|-\ D'\ SIL\/-\ - EPP, pottadota do CNPJ n"

14.069.14410002-5à, r"p....rrrada pot seu ptocurador constituído, a St' PE'DRO ILSON

B,\IISTÂ SILY,\.

RECORRTDo(s): cor\'{§sÀo DE PRLGÀO PR}lSriNCI-\r'

I -DATEMPESTIIVDADE

T.tata.sedeRecutso,\dministtanr.ointefPost(),conttadecisàoque
habiütou e consagtou rencedora a emptcsa J' ,l S' SOUSÀ - I!ÍE'

Recorente em interpor o Prescntc Rccursrr

Como a Recotrente enÚcgou seu Íecurso dentro do prazo de 05

ícinco) dias a patú da lavratura da ata, prazo este pteconizado no F-dital de. Pregàr>

i'"ã.til"i,,ir-iÃ§, " 
TENÍPES'|I\'-\ ' p"ç' "t*'ul interposta' '\ssim'.o.Ptesidente e

o.rn.-brorclestaComissàodePtegãoCONHECI]otecursoadminisuativoora
apresentado.

Ressalta-sc que a licitante Recorida nào demonstrou interesse e nem

ânresentou as ConÚa-razõea uo p"t"tttt Recurso' não obstante estar presente na sala de

ffi;J.;,-r-..á-ãá, rrr.gães presenciais quando do registro em ata da intençào da

Á
,v1r
III -LEGITIMIDADE

Vistos etc.

s*
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,\ emprcsa Rccorrcnte participou das sess<ics públicas apresentando

propostas de pteços iuntamente com documentaçào dc habilitacào. C) provimcnto do

recurso signiÊc a tcataiaçào da habilitacào da licitante venccdora, podendo sâgtar-sc

r.encedora do cettamc â Rec()rrente.

III - DÂS ALEGAÇÔES E PEDIDOS APRESENTADOS PEIÁ RECORRENTE

Àlega e tecluet a recorrefltc PEDR() I. B-\'llS'I-\ D-\ SIL\I.\ - FIPI]:

Inicialmente afirma que cm processo licitatódo na modalidade ptegào,

os licitantcs devem apresentar junto com o creclenciamento, uma declataçào atcstando que

cumpre plenamentc os reqúsitos da habilitaçào.

.\duz que â empÍcsa tecorida J. J. S. SOUS.\ - NÍll apresentou

referida declaraçào com cunho de falsidade idcológica, anexan<.lo à referida declaraçào, rr

Âlvará da Yigilância Sanitária r.encido quc habilita o veículo frtgonfrcado / refrigerado de

traÍlspofte dc"carnc bovina. E, ainda, restou declatado em ata pelq Pregoeiro que o IPVÀ do

veícuio da Recorritla também estaria r.encido. Destâfte, a Recorrida teria ptoduzido uma

declaraçào falsa sobte sua condiçào de habiütaçào'

,\lega ainda quc a emPresa rccorida ao nà<l apresentar os documentos

<leYitlamente válidos no momento oportuno, tcfiâ fetido os princípios constitucionais clue

regem a licitaçào, tais como: princípi" da r inculaçào ao insÚumcnto con\'( )câtóÍio c o

princípio da isonomia.

. \dcn-rars, a Rccottente faz alusào ao itcm 59'12 do Fldital, no qual

rcferido itcm aduz e\Pressamentc il

f o o
toss

o
e §te íl

()LIte

a

I
i,qNffÁRIÁ'".

lo final requet reforma da <iecisão adminisuativa' toÍÍrândo

inabiütada a Recotdda JJ'S' 'SOUSÀ- NÍE declatada como melhot oíettt pata os itens: 61'

62 e 63 (itens tef.: a catne bovina)'

III -DAANÁIISE DAS RAZÔES DO RECURSO:

Da aptesentação de Declaração n fase de

ri

Credenciamento.

III.1

I §\»P"
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(-umpre mcncionat que a ücitante Recorrida '.rpresentou Declaraçào

(Anexo II - modelo "a") na fase de Ctedcnciamcnto nos tcrmos seguintcs: 'A Ernpreu J.

J. S. de Sousa - ME, CNPJ n'24.517.128/0001-95, tediada na Auenida Ituro
Figueira Mendonça n" 18, Bela Irista, CEP: 68.180-190 - ITAIUTBA-PA
declara que cwmprinos plendnente coru todo.ç o.r requititos de ltabi/itaçào consíante.ç da.ç

Condiçõu do edital do Pregão n" 001 /2018 - PP."

Diante da tefcrida Declataçào, a Recorrida assulruu

devetes/obrigaçôes perante as fases seguintes do certame.

1lÍ, 2 - Da apresentação de Declaração juntamente com Alvará

Sanitário e CRLV vencidos na fase de habilitação'

Instasaüentar,estepregoekoconduziualicitaçàoemobservânciaa
todos os preceitos e noÍÍnas legais que rcgem sobre o assunto, pautado pela vinculaçào às

,.grm prá..ir-ente estabelecida.. to 
",lital 

de ücitaçào, principalmente, em se, Úatafldo à

ob'r"rr,áçào dos princípios básicos da ;\<lministraçào estabelecidos na Lei 8-666/93 e na Lei

10.520102.

Âpós a fase cle Credenciamento' Propostas e I 'ances' na fase de

Habilitaçào,..stou.o.rrtatrdoercgisttadonosautosqueaDeclaraçàoexigdan<titem59'12
do Edital apresentada pcla Rec.rrida, 

""u.'u 
utt'tputhada do '\l'\"\Ri S'\NIT'1RIO do

"r.r.í.io 
aà zoÚ (vatáade: 31 <ie Dezembro /.2011), na condiçào de Iencida/atrasa-da, bem

;;, ; CRIV d; veículo CÀR/CÀN{INHÀo/C rjECHÀDÂ - DIEStil- - \ W/8.160

DRC4x2- 201,3/2013_PLÀCÂoI.G6506,tambémvencido/attasado.Àpesardenào
serem soücitados, referidos documentos f<rtam acostados âo process() Iicitat<ido de maneira

espontânea, inclusive pela Recorrida'

.\o anaüsarmos a postulação da Recotrente com maior cautela e

serenida<1e, longe do .lit" t"tto que se instala na sala de teuniões dc iulgamentos dos

Pregôes Presenciais, "- qr. pese o eclital .dt'- :""1:t nào cxigit a aptesentaçào dos

documentos da vigilância s;;;;^ . do \reículo ftigorifica<1o/refrigerado, ou seia, o ,\lavará

Sanitário e o CRLV - CertiÍicado tle Registro e Licenciamento de Veículo' testou

comprovado pela ptópria ;;;;;; q"" a suà'Declaração de condiçào de habiütação seria

íalsa, ao âpÍesefltar os reteridos documentos no momento da habiütaçào' sem a devida

rcnovação dos mesmos'

Destarte, concluímos quc as razões de tecotret apresentadas se

mostrarn suficientes pata conduzirmos a relotma da decisào atacada'

\7
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o I)regoeiro, no uso dc suas auibuicôes e em obcdiênc, ",1,:].:*
10.520/2002 c sr.bsitliotiorn!'"" "' 

f '"i 8'666193' bem c«rmo' em rcspeito âos pínc1plos

licitatórios, INFORIU-\ tf'" "rn '"ft""cia 
aos fatos aptesentarJo" e da anáüse reahzaàa ,r,as

tazões e tudo o mais q.r" .o..;o ào, ur.ur, opina à autoricrade superior competente, em pela

IV-DADECISÃO

scguinte decrsào:

sous-\ - III'I

ISTO POSTO' scm nada mais a considerar' conhccemos do recurs<r

interposto para DAR pRovI;;Ni'ô ao pcdido <la Recottente Pr'lDRo I' B'\1'IS'rÀ D'\

SL\rÂ-EPP,noscnudodeinâbilitarparciàlmentenositcns6l'62c63aRecoridaJ'JS'

Dcsta fcita' submeto o prcseÍlte Processo

dccisào, salientando quc esta é desvincultda dcste parecer informa
à autoricladc suPeÍl()r P:rrâ

Il\'( )

I taituba, 2(r de -Jancito 
clc 201 8

Presidente da omrssao de Pregão

i\oEme #ài$^üs"H^
EoÃ;r
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Membro
de APo1()

Irronirs ()omcs Lctl

Membro da Equlpe de APoio
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