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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ  

 
 

VANGUARDA SOLUÇÕES AMBIENTAIS, TÉCNICAS, COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.543.743/0001-88, com sede na Rua Jader 

dias, Q. 212, L. 32, n.º 04, Bairro Cidade nova, Ananindeua - Pará, representada neste ato por seu 

representante legal a Sr.(a) Carlu Miranda de Souza, brasileira, solteira, portadora da Carteira de 

Identidade n° 38.910.322-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 379.234.122-00, vem mui 

respeitosamente à presença de Vossa Senhoria interpor RECURSO contra a decisão de inabilitação 

desta licitante no processo licitatório do Pregão Eletrônico PE/2020.020-PMPP SRP, pelos 

motivos de fato e de direito a seguir aduzidos: 

 

DOS FATOS 

 

Com fundamento nas disposições contidas na Lei n.º 8.666/93 e legislação correlata, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ - PA abriu procedimento licitatório - na modalidade Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços para contratação de empresa para Aquisição de Pneus, 

Câmaras de Ar, Pitos e Protetores, Destinados a Suprir as Necessidades dos veículos das 

Secretarias Municipais, Fundos Municipais e da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará/PA, 

conforme especificações constantes no Termo de Referência deste edital e seus anexos.  

No dia 26 de novembro do corrente ano, data designada para a etapa de lances, a ora recorrente se 

sagrou vencedora de alguns itens do processo, entretanto foi inabilitada conforme decisão publicada 

em sistema a qual transcrevemos: “VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, 

COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - INABILITADO 

A empresa deixou de atender o item 10.ii.d – Certidão Negativa Municipal vencida em 15/11/2020, e 

10.III- a.1.1, apresentando balanço patrimonial sem autenticação (Carimbo, etiqueta ou chancela) da 

junta comercial de acordo com o edital PE/2020.020-PMPP SRP”. 

Outrossim, não merecem prosperar as alegações de inabilitação apontadas conforme demonstraremos 

a seguir. 
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DO DIREITO 

 

Com a devida vênia, a decisão do respeitável Pregoeiro foi incorreta pelo que necessita ser reformada, 

pois a licitante em observância ao item 6.1.2 e 6.1.2.1 do edital declarou estar apta a usufruir dos 

benefícios da Lei Complementar n° 123/2006, assinalando “sim” em campo próprio do sistema 

Kitpúblico, por estar enquadrada na categoria de Micro Empresa - ME senão vejamos:  

 

6.1.2 A LICITANTE deverá assinalar “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo ao 

cumprimento dos requisitos para a habilitação, as seguintes 

declarações:  

 

6.1.2.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° 

da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49;  

 

Nessa linha de argumentos, o edital nos itens 10.4 e 10.4.1 assim estabelece: 

 

10.4 Quando se tratar de microempresas e empresas de 

pequeno porte, no que se refere à regularidade fiscal e 

trabalhista, será adotado o estabelecido no artigo 43 da LC 

n.º 123/2006 e alterações.  

 

10.4.1 Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista (exemplos: certidão 

vencida, positiva, cassada, entre outros), será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
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Deste modo, em razão da ora recorrente, conforme estabelecido em edital, haver declarado em campo 

próprio do sistema, que cumpre os requisitos da Lei 123/2006, tal declaração foi ignorada pelo ilustre 

pregoeiro que não abriu prazo para licitante, conforme estabelece a lei, atualizar a certidão Municipal 

que se encontrava vencida. Outrossim, se esclarece que em razão da pandemia de COVID19, está 

limitado o atendimento em muitos órgãos municipais em Ananindeua, o  que dificulta, em demasia, a 

obtenção de certidões, dentre outros. 

Noutra banda, a alegação de que a licitante apresentou Balanço Patrimonial sem autenticação 

(Carimbo, etiqueta ou chancela) da junta comercial está incorreta, pois o Balanço Patrimonial 

apresentado está devidamente autenticado pela JUCEPA, sendo a chancela registrada na página 

referente ao Termo de Abertura do Balanço, senão vejamos:  
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Sendo assim, como demonstrado, consta chancela da Junta Comercial no Balanço Patrimonial 

apresentado pela ora recorrente, sendo a inabilitação, pelo motivo alegado, injusta. 

 

DO PEDIDO 
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Posto isso, a Recorrente aguarda serenamente que as razões ora invocadas sejam criteriosamente 

analisadas, e ao final, seja dado provimento ao recurso para o fim de que seja, aberto prazo para a 

licitante apresentar a certidão atual nos termos do item 10.4.1 do Edital, como também seja sanado o 

erro quanto à inabilitação em razão da alegada ausência de chancela da JUCEPA no Balanço 

Patrimonial. 

 

 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

 

Ananindeua - PA, 30 de novembro de 2020 

 
 
 
 

___________________________ 
Carlu Miranda de Souza 

Sócia Gestora 
RG: 38.910.322-6 SSP/SP 

CPF: 379.234.122-00 
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