
ILUSTRISSÍMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANAJÁS-PA  

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

A empresa GARDELINE GERENCIAMENTO E TECNOLOGIA EIRELI, inscrita 

no CNPJ n° 14.136.037/0001-56, estabelecida na Psg. Prof. Honorato Filgueira, 37-B, 

Fátima, na cidade de Belém/PA, neste ato representada pelo Sr. Jader Teixeira Gardeline, 

portador da Carteira de Identidade nº 01278011001 – DETRAN-PA, inscrito no CPF sob 

o nº 632.586.762-91 (91) 98027-5051, e-mail: contato@gardelinegt.com, Proprietário, 

devidamente qualificado no processo licitatório em epígrafe, vem, tempestivamente, por 

meio de seu representante legal, interpor RECURSO, contra a aceitação dos produtos 

cotados/ofertados pela empresa F. DE S. FARIAS EIRELI, e sua habilitação, inscrita 

pelo CNPJ: 17.950.125/0001-85, com fundamentos no item 10, 6.2, 7.4.1, 7.3, 7.14.2, 

7.14.3, 7.14.4, 7.14.5, 7.14.6, 7.14.7, 7.14.8, 7.14.9, 7.14.10 e 7.14.11, pelos fundamentos 

expostos a seguir. 

 

Requer-se, desde já, o recebimento do presente recurso, na forma prevista em lei, com 

seu encaminhamento à autoridade competente para a devida apreciação, requerendo a 

total e completa procedência. 

 

I –DA TEMPESTIVIDADE  

 
Inicialmente, nos termos do Art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002, cabe Recurso 

Administrativo no prazo de 3(três) dias depois do deferimento, fato este que aconteceu 

no dia 28/07/2021, como consta em ATA, sendo definido pelo pregoeiro a data de 

03/08/2021 às 18:00 como limite para interposição, portanto este Recurso é tempestivo. 

 

II –DOS FATOS  

Trata-se de processo licitatório instaurado pela Prefeitura Municipal de Anajás, edital sob 

o número 014/2021, modalidade Pregão em sua forma eletrônica. 

Após a desclassificção da empresa INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE 

PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIREL, para os itens 02, 03 e 06 o senhor 

Pregoeiro declarou vencedora a empresa F. DE S. FARIAS EIRELI, para todos os itens 

do certame, ou seja, os que havia ficado em primeiro lugar 01, 04 e 05, e os itens da 

empresa declarada inabilitada (itens 02, 03 e 06). 

 

Ocorre que a empresa declarada vencedora apresentou itens na proposta de preços 

inferiores aos itens estabelecidos no termo de referência, o que de fato favoreceu a 

empresa declarada vencedora pelo senhor pregoeiro, NÃO MERECENDO SER 

DECLARADA VENCEDORA por TOTAL descrumprimento do edital e termo de 

referência. 

Da mesma forma a empresa F. DE S. FARIAS EIRELI, deixou cumprir os requisitos 

do edital quanto aos documentos exigidos para habilitação. 
 

III-DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ATO ADMINISTRATIVO 

Inicialmente, esclarecemos que o Edital e seus anexos foram analisados e aprovados pela 

Assessoria Jurídica da Comissão Licitatória, nos termos do artigo 38 da Lei nº 8.666/93. 

 



Ressalto que os atos praticados pela Administração através da Comissão do certame 

público, em seus procedimentos licitatórios, obrigatoriamente, são pautados pelos 

princípios da isonomia e da legalidade, em consonância com o disposto no artigo 3º da 

Lei nº 8.666/93. 

 

Para regulamentar o procedimento da licitação exigido constitucionalmente, foi 

inicialmente editada a Lei n. 8.666/1993. Com a Lei n. 10.520/2002, introduziu-se o 

pregão no modelo brasileiro, sendo que após, tivemos o advento do Pregão Eletrônico, 

normatizado através do Decreto Federal nº 5.450/2005 e a partir de 28 de outubro de 

2019, todos os editais publicados deverão estar ajustados aos termos do novo Decreto 

Federal 10.024/2019, o qual se aplicam subsidiariamente as regras da Lei n. 8.666/1993. 

Seja qual for a modalidade adotada, deve-se garantir a observância dos princípios 

aplicáveis às licitações, como o da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade, 

vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, previstos expressamente 

na Lei n. 8.666/1993. Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da 

Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. 

 

No caso em tela a empresa F DE S FARIAS EIRELI, ofertou os itens em 

desconformidade com o edital e Termo de Referência (TR), não merecendo ser 

vencedora, que com uma simples consulta a rede mundial de computadores (INTERNET) 

é possível identificar as disparidades e discrepâncias entre os itens exibidos e os itens 

ofertados pelo licitante, a saber: 

ITEM 1, não possui porta de rede RJ45; 

Informação disponível no site: https://www.kabum.com.br/produto/119050/notebook-

positivo-motion-i341tb-intel-core-i3-4gb-1tb-windows-10-home-14-cinza-escuro-

3011793-3011872-?codigo=119050  

 

ITEM 2, não contempla o exigido no Termo de Referência, pois o modelo especificado 

(V530s SFF i5-8) ele possui um armazenamento de 500GB em HD, e não contempla o 

exigido no TR uma unidade de SSD com capacidade mínima de 240GB (subitem 2.4 do 

Termo de Referência). 

Informação disponível no site: https://www.lenovo.com/br/pt/desktops-y-all-in-

one/lenovo/serie-v/Lenovo-V530S-07ICB-Desktop/p/11LV1VDV53S  

 
ITEM 5 apresentou o Switch de 8 portas (LS1008G + - TP-LINK), contrariando o exigido 

no TR (16 portas); 

Informação disponível no site: https://www.tp-link.com/br/home-networking/soho-

switch/ls1008g/  

 

ITEM 6 o licitante ofertou valor totalmente inexequível para a execução, considerando 

que terão que ofertar os acces points, conforme determina o termo de referência. 

Informação disponível no site: https://www.zoom.com.br/modem-e-roteador/access-

point-300-mbps-intelbras-ap-310  

 

O objetivo do processo licitatório - mesmo no Pregão Eletrônico, em que o critério de 

julgamento é o MENOR PREÇO - é a busca da proposta mais vantajosa para a 

Administração, o que impõe ao Administrador Público não apenas a busca pelo menor 

preço, mas também da certificação de que a contratação atenda ao interesse público. 

Certamente a proposta ofertada pela licitante F DE S FARIAS EIRELI não cumpre os 

requisitos definidos no Termo de referência que certamente foi elaborado, por 
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técnico capacitado que conhece as necessidades para atender ao interesse público. 

Por outro lado, ao aceitar tal disparidade de configuração inviabiliza a isonomia, a 

legalidade, a moralidade e a eficiência perseguidos por todos os entes públicos. 

 

De outra forma a empresa F DE S FARIAS EIRELI ao emcaminhar sua proposta 

deixou de atender aos itens do edital a seguir relacionados: 
 

7.14.2. Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como 

declarar ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou 

procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.  

7.14.3. Declaração autorizando a Prefeitura Municipal para investigações 

complementares que se fizerem necessárias.  

7.14.4. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 

menores.  

7.14.5. Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.  

7.14.6. Declaração de que concorda com os termos do edital.  

7.14.7. Declaração de que a contratada possui, em seu quadro de funcionários, no mínimo, 

5% de pessoas com deficiência ou declaração que possui menos de 20 (vinte) funcionários 

em seu quadro, nos termos da Constituição do Estado do Pará, art. 28, §6.  

7.14.8. Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de 

maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 

de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.  

7.14.9. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal  

servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções 

técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 

9º, da Lei 8666/93).  

7.14.10. Declaração de que a licitante obriga-se a garantir que o objeto desta licitação, 

serão fornecidos de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de 

Referência, respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.  

7.14.11. Cópia do Contrato ou Estatuto Social consolidado e suas alterações posteriores, 

de modo a verificar se o objeto social do Licitante é compatível com o objeto da licitação.  

 

 O Edital é claro e vincula todos os licitantes. É a lei da licitação no caso concreto, não 

sendo facultado à Administração usar de discricionariedade para desconsiderar 

determinada exigência do instrumento convocatório. O descumprimento das cláusulas 

constantes no mesmo implica a desclassificação da proposta ou inabilitação da licitante, 

pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores da licitação, 

expressos no art. 3º da Lei nº 8.666/93: 

 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 

 

Conforme se observa do edital licitatório, para fins de aceitabilidade da proposta, o 

licitante declarado vencedor deveria encaminhar, no prazo de 02 horas, a proposta 

devidamente adequada aos que se determina no item 7 do edital e seus subitens, o que 

evidentemente o licitante NÃO FEZ! 



 

Não preciso lembrar vossa senhoria que o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal 

prescreve que: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: XXI - 

ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. ”Quer dizer que todos são iguais perante a lei e a ela devem 

obedecer enquanto a administração, por seu turno também obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Denota-se ser impossível selecionar 

os participantes do certame pela igualdade, impessoalidade e moralidade senão impusesse 

certas condições, que são justamente as exigências que figuram no Edital convocatório. 

No mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles, acerca do caráter vinculatório do edital de 

licitação, em sua obra “Licitação e Contrato Administrativo”, 11ª edição, editora 

Malheiros, pág. 31, escreveu que: "A vinculação ao edital significa que a Administração 

e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no 

instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à 

documentação, as propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, 

estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante 

todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade 

licitadora. (...) A documentação não pode conter menos do que foi solicitado, e as 

propostas não podem ofertar nem mais nem menos que o pedido ou permitido pelo edital". 

 

IV – DA CONCLUSÃO  

Senhor Pregoeiro, fica claro que aceitação da proposta de preços e a habilitação da 

empresa F DE S FARIAS EIRELI deve ser revogada, pois a mesma não está em 

conformidade com itens do edital e Termo de Referência. A empresa deixou de apresentar 

a proposta de preços em consonância com o estabelecido no edital e Termo de referência, 

bem como flagrantemente deixou de atender ao item 7 edital.  

 

V – DO PEDIDO 

1.Recusar a Proposta de Preços da empresa F DE S FARIAS EIRELI - CNPJ 

17.950.125/0001-85, por flagrante desacordo da sua proposta com as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência e Edital de licitação; 

2. Inabilitar a empresa F DE S FARIAS EIRELI - CNPJ 17.950.125/0001-85, por fata 

de atendimento aos itens 7.7.14.2 a 7.14.11 do edital. 

3. E, diante de todo o exposto requer a V. Sas, o conhecimento da presente peça recursal, 

para julgá-la totalmente pertinente e procedente, dando assim, continuidade ao processo. 

4.Não sendo este o entendimento da V. Sa., requer sejam os autos remetidos à autoridade 

superior competente, para que, após análise dos mesmos, defira o presente pedido, dando 

seguimento ao processo administrativo. 

 

Nestes termos 

Pede Deferimento. 

 

Belém, 03 de agosto de 2021. 



 

GARDELINE GERENCIAMENTO E TECNOLOGIA LTDA – EPP 

CNPJ: 14.136.037/0001-56 

Jader T. Gardeline 

CPF: 632.586.762-91 
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ILUSTRISSÍMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS-PA 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
F. DE S. FARIAS EIRELI, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 

15600194593, com sede na R SILAS PINHEIRO, 18, CENTRO, ANAJÁS- PA, CEP: 68.810-

000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 

17.950.125/0001-85, por intermédio do titular pessoa física, o Sr. FELIPE DE SOUZA 

FARIAS, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade n.º 6419473/SSP-

PA, inscrito no CPF n.º 014.377.452-29, residente e domiciliado na AV. MAGALHÃES 

BARATA, SN, CENTRO, ANAJÁS- PA, CEP: 68.810-000, devidamente qualificado no 

processo licitatório em epígrafe, vem apresentar, tempestivamente, suas 

CONTRARRAZÕES ao inconsistente RECURSO interposto por GARDELINE 

GERENCIAMENTO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ: 14.136.037/0001-56. Pelos fatos e 

mediante as razões fáticas, técnicas e jurídicas a seguir delineadas, requerendo ao final a 

manutenção integral da decisão recorrida: 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

Antes de adentrar no mérito da questão em comento, cumpre destacar a tempestividade 

destas Contrarrazões ao Recurso interposto, tendo em vista que o pregoeiro comunicou em 

29.07.2021 às 18:47:45 o prazo para recursos e contrarrazões, além do disposto no Art. 4º, 

inciso XVIII da Lei 10.520/2002. 

 

“XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 

(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos;” 
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Portanto, é manifesto o cabimento da presente contrarrazão, posto que, além de apresentar-

se tempestiva e de acordo com os ditames constitucionais e legais, se trata de um direito 

público subjetivo, liberto de quaisquer condicionantes, usado com a finalidade de que a 

autoridade administrativa competente possa tomar conhecimento dos fatos, coibindo, assim, 

a prática de atos ilegais ou irregulares cometidos pela Administração Pública, tais quais os 

ensejadores da demanda em pauta.  

Devidamente comprovada a tempestividade e o cabimento da contrarrazão, requer o 

recebimento do presente para o seu devido processamento e apreciação legal. 

 

II - DOS FATOS  

Trata-se de processo licitatório instaurado pela Prefeitura Municipal de Anajás, edital sob o 

número 014/2021, modalidade Pregão em sua forma eletrônica. 

Após a desclassificação da empresa INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE 

ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI, para os itens 02, 03 e 06, o senhor Pregoeiro 

declarou vencedora a nossa empresa F. DE S. FARIAS EIRELI para todos os itens do 

certame, ou seja, os que havia ficado em primeiro lugar 01, 04 e 05, e os itens da empresa 

declarada inabilitada (itens 02, 03 e 06).  

 

A empresa F. DE S. FARIAS EIRELI é uma empresa séria e, como tal, preparou sua proposta 

totalmente de acordo com o edital, apresentando seu melhor preço, que foi prontamente 

aceito por essa Administração. Entretanto, a RECORRENTE, com o claro intuito de tumultuar 

e prejudicar o andamento do certame, apresentou um recurso inconsistente, ensejando um 

julgamento demasiadamente formalista e desconsiderador dos princípios basilares que 

regem os procedimentos licitatórios. A Recorrente irresignada com a aceitação da proposta 

e habilitação da Recorrida, insurge com alegações, de forma frágil e infundadas, quanto ao 

suposto descumprimento de itens do edital, no entanto tais alegações não merecem 

prosperar. 

 

Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, respeitam-se as tentativas e argumentos da 

empresa por ora recorrente em apresentar suas considerações a respeito da decisão desta 
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Comissão de Licitação, mas conforme será exposto a seguir, a insistência em reconhecer 

supostas irregularidades existentes na condução do julgamento do certame e a insistência 

em declarar que a proposta/documentação apresentada pela Recorrida não preenche o 

exigido pelo Edital devem ser tão logo rechaçadas. 

 

III - DAS INFUNDADAS RAZÕES DA RECORRENTE 

Em uma tentativa frustrada, em desclassificar/inabilitar a Recorrida, em resumo a Recorrente 

alega o seguinte: 

 

“No caso em tela a empresa F DE S FARIAS EIRELI, ofertou os itens em desconformidade com o edital e 
Termo de Referência (TR), não merecendo ser vencedora, que com uma simples consulta a rede mundial de 
computadores (INTERNET) é possível identificar as disparidades e discrepâncias entre os itens exibidos e 
os itens ofertados pelo licitante, a saber:  
ITEM 1, não possui porta de rede RJ45;  
Informação disponível no site: https://www.kabum.com.br/produto/119050/notebook-positivo-motion-
i341tb-intel-core-i3-4gb-1tb-windows-10-home-14-cinza-escuro-3011793-3011872-?codigo=119050” 
 
 - Levando em consideração o edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, bem como o TR, especificamente na página 4 deste, realmente é 

exigido a porta de entrada RJ45, porém, como deveria ser de conhecimento da recorrente, 

através do avanço tecnológico, com o advento do wireless, as conexões via cabo estão cada 

vez mais em desuso, porém, o produto apresentado em nossa proposta possui mais de uma 

entrada USB, o que possibilita o uso de adaptadores para utilização de rede via RJ45, onde 

estamos à disposição para cumprir com o estabelecido no item 7.6. 

 

“Caso necessário, o Pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) 

em primeiro lugar a apresentação de amostra(s), que deverá(ão) ser 

apresentada(as) no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da 

solicitação, junto ao Órgão Solicitante, para conferência do produto/serviço com 

as especificações solicitadas no Termo de Referência;”  

  
“ITEM 2, não contempla o exigido no Termo de Referência, pois o modelo especificado (V530s SFF i5-8) 
ele possui um armazenamento de 500GB em HD, e não contempla o exigido no TR uma unidade de SSD 
com capacidade mínima de 240GB (subitem 2.4 do Termo de Referência).  
Informação disponível no site: https://www.lenovo.com/br/pt/desktops-y-all-in-one/lenovo/serie-v/Lenovo-
V530S-07ICB-Desktop/p/11LV1VDV53S” 
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 - Levando em consideração o edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, bem como o TR, especificamente na página 7 a 10 deste, realmente 

é exigido unidade SSD com capacidade mínima de 240GB, porém, o produto apresentado em 

nossa proposta possui 1 TB, e não 500GB, como relatado pela recorrente, que deveria saber 

que a unidade de SSD pode ser interna e externa, sendo perfeitamente adaptável no gabinete 

do produto ofertado, onde estamos à disposição para cumprir com o estabelecido no item 7.6. 

 

“Caso necessário, o Pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) 

em primeiro lugar a apresentação de amostra(s), que deverá(ão) ser 

apresentada(as) no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da 

solicitação, junto ao Órgão Solicitante, para conferência do produto/serviço com 

as especificações solicitadas no Termo de Referência;” 

 
“ITEM 5 apresentou o Switch de 8 portas (LS1008G + - TP-LINK), contrariando o exigido no TR (16 
portas); Informação disponível no site: https://www.tp-link.com/br/home-networking/soho-
switch/ls1008g/” 
 
 - Levando em consideração o edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, bem como o TR, especificamente na página 11, subitem 4.1., é 

descrito a aceitabilidade de 08 portas de entrada, onde estamos à disposição para cumprir 

com o estabelecido no item 7.6.  

 

“Caso necessário, o Pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) 

em primeiro lugar a apresentação de amostra(s), que deverá(ão) ser 

apresentada(as) no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da 

solicitação, junto ao Órgão Solicitante, para conferência do produto/serviço com 

as especificações solicitadas no Termo de Referência;” 

 
“ITEM 6 o licitante ofertou valor totalmente inexequível para a execução, considerando que terão que 
ofertar os acces points, conforme determina o termo de referência.  

Informação disponível no site: https://www.zoom.com.br/modem-e-roteador/access-point-300-mbps-

intelbras-ap-310” 
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 - Levando em consideração o edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, bem como o TR, no item 7.2 e 7.3, que trata de preço inexequível, 

além do disposto na LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, Art. 48 Inciso II §1º, alíneas a 

e b. 

preços manifestadamente inexequíveis são aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os 

custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições 

estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. No caso 

de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas 

cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

(cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou b) valor orçado pela 

Administração. 

 

 - Segundo a ATA PARCIAL, disponível no processo, o valor de referencia para o ITEM 06, é 

de R$ 533,00, onde o nosso preço vencedor ficou em R$ 472,50, claramente o preço não pode 

ser considerado inexequível. 

“De outra forma a empresa F DE S FARIAS EIRELI ao emcaminhar sua proposta deixou de atender 
aos itens do edital a seguir relacionados:  
7.14.2. Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências 
supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da 
identidade do declarante.  
7.14.3. Declaração autorizando a Prefeitura Municipal para investigações complementares que se fizerem 
necessárias.  
7.14.4. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores.  
7.14.5. Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.  
7.14.6. Declaração de que concorda com os termos do edital.  
7.14.7. Declaração de que a contratada possui, em seu quadro de funcionários, no mínimo, 5% de pessoas 
com deficiência ou declaração que possui menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro, nos termos da 
Constituição do Estado do Pará, art. 28, §6.  
7.14.8. Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira 
independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 
da SLTI/MP.  
7.14.9. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal  
servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de 
gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93).  
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7.14.10. Declaração de que a licitante obriga-se a garantir que o objeto desta licitação, serão fornecidos 
de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de Referência, respeitando as condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos.  
7.14.11. Cópia do Contrato ou Estatuto Social consolidado e suas alterações posteriores, de modo a verificar 

se o objeto social do Licitante é compatível com o objeto da licitação.” 

 

Mais uma vez, a alegação da recorrente não procede, todas as declarações e autorizações 

acima citadas foram prestadas pela nossa empresa, como prova disso, basta verificar as 

páginas 57 a 59, de um total de 74 páginas com a classificação “Outros Documentos”. 

 

IV – DA CONCLUSÃO  

Fica cristalina, que a proposta vencedora apresentada pela Recorrida atendeu todos os termos 

do Edital e do TR, apresentando o melhor e menor preço, sendo o mais vantajoso para a 

Administração, observando os princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da 

vinculação ao instrumento convocatório. 

 

V – DO PEDIDO 

Ante o exposto, requer que seja completamente indeferido o recurso proposto em função da 

inaplicabilidade de suas parcas alegações, bem como sejam aceitas as argumentações aqui 

demonstradas para que seja mantida a decisão que declarou a F. DE S. FARIAS EIRELI, 

vencedora do certame, dando prosseguimento as demais fases de adjudicação e posterior 

homologação do objeto licitado. 

 

Anajás - PA, 06 de agosto de 2021. 
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