
              

                
          

Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 
 

 

 

AV. PLÁCIDO NASCIMENTO, 265- CENTRO - SÃO JOÃO DE PIRABAS - PARÁ - CEP: 68.719-000  

CNPJ Nº 22.981.153/0001-08 

 

 

DECISÃO DE RECURSO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22030001/2021 
 
 

1. Trata-se de Licitação Pública, Modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2021, cujo objeto Registro 

de Preços para futura e eventual aquisição de combustíveis automotores, a serem fornecidos por 

postos revendedores de combustíveis, com atendimento ininterrupto, para fornecimentos 

parcelados e necessários ao abastecimento de veículos e motocicletas da frota da Prefeitura e 

Secretarias Municipais de São João de Pirabas. 

 

2. A Pregoeira julgou a licitante inabilitada pela ausência de anexar no sistema a comprovação 
qualificação técnica da licitante M R MENEZES DOS SANTOS LTDA - EPP/SS. 
 

3. Após a interposição dos recursos da licitante contra a sua inabilitação, a Pregoeira enviou os 

documentos para análise jurídica do caso. 

 

4. O parecer jurídico deu parecer desfavorável ao recurso interposto pela licitante M R MENEZES 

DOS SANTOS LTDA - EPP/SS, no sentido que não merece conhecimento o recurso administrativo 

interposto, porém recomenda ser realizado adoção da faculdade prevista no art. 48 §3º, da Lei 

8666/1996, facultando a apresentação de nova documentação de habilitação escoimado do vicio 

formal apontado, no prazo legal. 

 

6. Posto isto, declaro a inabilitação da empresa M R MENEZES DOS SANTOS LTDA - EPP/SS e 

mantenho a decisão da Pregoeira, aditando como fundamento o apresentado no parecer da Assessoria 

Jurídica, porém autorizo a abertura do Prazo de 08 dias uteis para apresentação de nova documentação 

de habilitação da licitante M R MENEZES DOS SANTOS LTDA - EPP/SS,  

 

7) Determino o prosseguimento do processo, porém com subsídio no art. 9º da Lei Federal nº 

10.520/02 C/C art. 48, `PAR`3º, da Lei Federal nº 8.666/93 autorizo a abertura do prazo de 08 (oito) 

dias uteis para que a licitante encaminhe no campo de diligências do sistema do Portal de Compras 

Públicas, os documentos necessários para consubstanciar a sua habilitação em estrita observância ao 

instrumento convocatório, devido a grande necessidade de adquirir o material licitado para o 

andamento dos serviços públicos, objetivando “resgatar” uma licitação potencialmente fracassada, em 

razão da exclusão do único licitante interessado no certame, por meio da oportunização de 

apresentação de documentação regularizada, sem os vícios que causaram a inabilitação no primeiro 

momento. 

 

Publique-se, registre-se e intime-se. 

 

 

Salinópolis, 13 de maio de 2021. 

 
 

 

 

       __________________________________ 

KAMILY MARIA FERREIRA ARAÚJO 

PREFEITA MUNICIPAL 
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