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PARECER JURÍDICO Nº 028/2020 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: PE/2020.003-FUNDEB-SRP. 

Assunto: Apresentação de Recurso Administrativo 

 

EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. 

MANIFESTAÇÃO JURÍDICA.  

 

  

Vem ao exame desta procuradoria jurídica, para 

analise quanto ao recurso interposto por HERENIO DOS SANTOS 

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI quanto ao PROCESSO LICITATÓRIO 

PE/2020.003-FUNDEB-SRP, cujo objeto é Registro de preço 

para futura aquisição de gêneros alimentícios para 

manutenção do programa nacional de merenda Escolar PNAE de 

Palestina do Pará/PA.  

 

A empresa recorrente, interpôs recurso ao pregão 

acima informado, contra decisão da Comissão de Licitação, 

na qual decidiu pela habilitação, da empresa recorrente, 

MEGA MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI e JOANA D ARC 

JORGE SILVA -ME.  

 

 A recorrente alega que Mega Mix, Não apresentou 

a FICHA DE INSCRIÇÃO E CADASTRO estadual (exigida no 

edital, dentre os documentos de habilitação - > 

regularidade fiscal e trabalhista - > alínea b); Apresentou 

uma Certidão Negativa de Falência Concordata (remanescente) 

e Recuperação Judicial, que não atende ao edital (exigida 

no edital, dentre os documentos de habilitação - > 

qualificação econômica e financeira - > alínea b);  

Apresentou atestado que corresponde a itens que demonstrar 

a capacidade técnica para uma licitação de fornecimento de 

material de limpeza, que nada tem com o presente objeto 

(atestado correto pede de objeto compatível licitado no 

certame e é exigido no edital, dentre os documentos de 

habilitação - > qualificação técnica - > alínea a);  Não 

apresentou termo de abertura e encerramento do livro 

diário, de onde se extraí o Balanço Patrimonial, (exigido 

no edital, dentre os documentos de habilitação - > 

qualificação econômica e financeira - > alínea b);  Não 
apresentou nenhuma das declarações obrigatórias pedidas no 

edital no item 6.1.2 e subitens.  
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Quanto a Empresa Licitante Joana D ARC, a 

recorrente alega não ter esta apresentado nenhuma das 

declarações obrigatórias pedidas no edital no item 6.1.2 e 

subitens.  

 

Sendo assim, passamos a analise:  

 

Após observar as alegações constantes de recurso, 

assim como observar os preceitos legais e o instrumento 

convocatório, observou-se, que a Certidão Negativa de 

Falência ou concordata apresentada pela Empresa licitante 

MEGA MIX, foi expedida em comarca diversa da sede da 

licitante, logo, não corresponde a exigência contida no 

item 10.1, inciso III, alínea “B”.  

 

O Atestado de Capacidade Técnica, também  

apresentado pela MEGA MIX, não corresponde às exigências do 

instrumento convocatório, visto que, o atestado não condiz 

com a natureza o objeto licitado, conforme dispõe o item 

10.1- inciso IV- alínea “A”.  

 

Por estes motivos, opinamos pela inabilitação da 

Empresa licitante MEGA MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

EIRELI.  

No que tange as alegações quanto a empresa 

licitante JOANA D ARC JORGE SILVA –ME, opinamos pela 

permanência de sua habilitação, visto que não se observou a 

existência do descumprimento do instrumento normativo. 

 

DESTE FEITO, sem maiores considerações, restrita 

aos aspectos jurídicos – e formais, opinamos pelo 

reconhecimento parcial das Razões do Recurso, para 

inabilitar a empresa MEGA MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

EIRELI, por não cumprir as exigências do Instrumento 

Convocatório.   

  

É O PARECER, S.M.J. 

 

Palestina do Pará/PA, 18 de junho de 2020. 

 

 

 

MIRLLA JARINE DINIZ DE OLIVEIRA 

Procuradora do Município  

OAB/PA 24823 
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