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Ao Ilustríssimo senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio 

Ipixuna do Pará/PA 
 

 

 

 

 

REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 055/2022-PE/SRP 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), VISANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ. 

 

 

 

 

 

AUTO POSTO NOVA ERA LTDA, tem sede na Travessa Rui Barbosa, SN, Quadra:1; Lote:1, 

João Paulo II, Ipixuna Do Pará- PA, CEP 68.637-000, devidamente inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 41.597.673/0001-58, inscrição estadual nº 

15.756.918-7, inscrição municipal nº 0001989. vem por meio de seu sócio in fine 

assinado, perante a Vossa Senhoria, nos termos da lei 8.666/93, Decreto 10.224/2019 c/c 

art 5º LV da CRFB/1988, apresentar: 

 

CONTRARRAZÕES 

AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Formulado pela empresa POSTO DE COMBUSTVIEL MANDACARU EIRELI, em 

face dos atos que declarou a empresa AUTO POSTO NOVA ERA LTDA habilitada no 

certame em comento, pelos seguintes fundamentos: 
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I. TEMPESTIVIDADE: 

 

Inicialmente, quanto a análise de admissibilidade destas contrarrazões recursais, o edital 

prevê que tenham manifestação intenção de recorrer teriam 3 dias úteis (até 01/12/2022) 

para apresentar a motivação do recurso e os demais licitantes teriam o mesmo prazo para 

apresentar contra razões aos recursos interpostos (06/11/2022), sendo assim estas contra 

razões estão sendo apresentadas tempestivamente. 

 

II. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

Trata-se de Processo Licitatório realizado pela Secretaria de Saúde do Município de 

Ipixuna do Pará para aquisição de combustíveis. 

A empresa recorrida foi declarada habilitada, em face do que a recorrente registrou 

recurso protelatório e parcialista. 

Os motivos do recurso, bem como as razões apresentadas apenas demonstram uma 

conduta puramente protelatória da licitante recorrente, haja vista que promove a 

apresentação de peça jurídica incabível e intempestiva de argumentação, já que o ato 

convocatório é claro. Além disso este recurso ora apresentado não visa a preservar os 

princípios de legalidade, isonomia, mas apenas comprometer o objetivo do Pregão 

Eletrônico para Registro de Preço, como será demonstrado a seguir. 

Tendo em vista que a recorrente apresenta argumentos contra esta recorrida quanto a 

inconformidade a preceitos editalícios este recurso tratará sobre a análise dos 

estapafúrdios pontos apontados pela recorrente. 

 

III. DOS FATOS 

 

Alegam, que a empresa deveria ser inabilitada e/ou desclassificada por falta de 

documentos requeridos no certame e do edital, havendo falta dos documentos solicitados 

nos itens 19.1.1.) 19.1.1.2) 19.1.1.5) e 19.1.1.8) do edital. 

 

Vejamos os que diz o item 19.1.1 do presente edital: 
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19.1.1.1. Os licitantes que estiverem ou não cadastrados no 

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 

no nível da qualificação econômico-financeira, além do 

nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, deverão 

apresentar a seguinte documentação: (destacamos). 

 

A empresa alega que a empresa deveria apresentar a certidão de Cadastro no SICAF, para 

não ser grosseiro iremos tentar dizer que a empresa entendeu de forma equivocada o que 

diz na cláusula 19.1.1.1, pois está mais do que claro aonde ela diz “estiverem ou não”, 

ou seja, para a participação no presente certame não necessariamente a empresa precisará 

esta cadastrada no SICAF, e de fato a empresa não apresentou tal certidão pois o edital é 

bem claro, sanado esse ponto vamos ao próximo item. 

 

Vejamos o que diz o item 19.1.1.2 do edital: 

 

19.1.1.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes 

Estadual (FIC), relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto licitado. 

 

Trata-se de uma total falta de capacidade da empresa de analisar os documentos 

apresentados, pois não é possível que a empresa não consiga localizar tal documento. O 

mesmo está nos documentos apresentados com a descrição 4 - Impresso da FIC, basta o 

responsável pela análise aprender a reconhecer um documento antes de dizer que o 

mesmo não está no processo, sanado mais esse ponto, passamos ao próximo. 

 

Vejamos o que diz o item 19.1.1.5 e 19.1.1.8. do edital: 

 

19.1.1.5 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus 
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administradores, acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 

 

19.1.1.8. Os documentos acima deverão estar 

acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

 

Novamente percebemos a total incapacidade do responsável de analisar os documentos 

apresentados, o do documento apresentado pela empresa está o contrato social 

consolidado. 

A Lei nº 8.666/1993 exige, em seu art. 28, inc. III, para fins de demonstração da 

habilitação jurídica dos licitantes, a apresentação do “ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais”. 

Logo, se essa exigência consta do instrumento convocatório, as licitantes deverão 

apresentar seu ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, 

acompanhado das respectivas alterações ou da alteração contratual consolidada atual, 

todos devidamente registrados. 

Sendo assim, as licitantes poderiam apresentar apenas a última alteração, desde que se 

tratasse da versão consolidada do contrato social, documento que reúne todas as 

alterações já efetuadas. O contrato social consolidado elimina a necessidade de 

apresentação das alterações anteriores. Do contrário, as licitantes devem apresentar o ato 

constitutivo e todas as alterações. 

Assim, para cumprimento dessa exigência de habilitação, deverá ser feita a juntada de 

contrato social com todas as suas alterações posteriores ou do contrato social consolidado, 

que reúne todas as alterações ocorridas até então. 

Ao contrário, do que insiste em suas razões de recurso, alegando que a empresa não 

apresentou o Contrato Social e suas alteração contratual registradas perante a junta 

comercial, comete equívoco grave a recorrente, pois o apresentamos a última alteração 

juntamente com a consolidação que por ventura se torna as regras do Contrato social em 

vigor, não concordando esta recorrida que tal documento tenha deixado de ser anexado a 

documentação de habilitação conforme bem requer o item 19.1.1.5 do presente edital. 
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A recorrente ainda alega que a empresa deixou de apresentar “Certidão de Habilitação e 

Certidão de Negativa do Contador”, ora tal certidão se quer é exigida no edital, por qual 

motivos deveríamos ter apresentado?  

Ainda mais alega que a empresa deixou de apresentar a “Inscrição Municipal”, novamente 

informamos que o responsável pela análise de documentos da recorrente possa pesquisar 

melhor e vim a aprender a analisar documentos, pois o mesmo a qual ela alega esta 

ausente encontra-se nos documentos apresentados pela empresa com a descrição 12 - 

CND Municipal. 

 

IV. DA NECESSIDADE DO NÃO ACOLHIMENTO DO RECURSO 

INTERPOSTO PELA EMPRESA. 

 

A Lei n. 10.520 - 17/07/2002 em seu art. 4º, Incisos XVIII e XIX, determina que: Art. 4º 

A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as 

seguintes regras: 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 contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; Não conformada com as manifestações e decisões já proferidas pela 

pregoeira, a luz da classificação e habilitação da empresa declarada vencedora, 

primeiramente, de forma oportunista e deliberada, a recorrente não traz nenhum fato novo 

ou relevante ao presente processo licitatório, faz suposições fantasiosas e desesperadas, 

sem qualquer embasamento legal ou qualquer outro documento que justifique as 

alegações por ela levantadas. Não apresentou embasamento jurídico legal, jurisprudência 

ou qualquer outra prova que justifique seu entendimento ou interpretação do edital, 

contrapondo os apontamentos exarados e proferidos pelo Pregoeiro e sua comissão de 

licitações. 

Ao contrário da empresa recorrida que se utilizou de toda a legislação legal e normativas 

vigentes para justificar todos os seus atos, conforme constantes em sua Documentação de 

habilitação apresentados. Ainda de forma oportunista, ataca sem qualquer prova de direito 
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a empresa declarada Aceita e habilitada no presente Pregão. Alega que a empresa 

Excelência descumpriu com o princípio básico da vinculação ao edital, citando trechos 

do mesmo, interpretando o Edital em proveito próprio, incluindo exigências não previstas 

no mesmo, colocando em dúvida a capacidade e competência desta comissão em especial 

do digníssimo Pregoeiro na condução e capacidade de julgamento deste pregão. Alega de 

forma despretensiosa que a empresa declarada habilitada no Item 01, deveria ser 

inabilitada e desclassificada, pois segundo sua própria interpretação, não teria 

apresentado a documentação solicitada no edital, aonde já comprovamos que toda a 

documentação exigida foi apresentada. 

Ainda mesmo que as alegações da empresa recorrente, estivessem corretas, a empresa 

recorrida apresentou toda sua documentação de habilitação completa e correta com todos 

os dispositivos exigidos no presente edital. 

DO DIREITO Cumpre referir que a Administração no procedimento licitatório deve 

buscar, acima de tudo, a satisfação do interesse público, mediante a escolha da proposta 

mais vantajosa, sem deixar de lado a necessária moralidade e a indispensável segurança 

da igualdade entre os participantes. 

Requer sejam as presentes CONTRARAZÕES, processadas em sua forma legal para 

declararem TOTALMENTE IMPROCEDENTES as razões do recurso apresentado pela 

empresa POSTO DE COMBUSTVIEL MANDACARU EIRELI, mantendo-se o 

resultado final do pregão em tela, pela ratificação da Aceitação e Habilitação da empresa 

vencedora e dando-se prosseguimento aos trâmites normais visando a adjudicação e 

implantação em sua forma legal. Em caso de alteração da decisão anterior, requer o 

imediato encaminhamento à Autoridade Superior Competente, nos termos do Art. 109 § 

4º da Lei. 8.666/93 - Art. 4º Lei 10.520/02. 

 

V. REQUERIMENTOS 

 

Conforme os fatos e argumentos apresentados nestas CONTRARRAZOES 

RECURSAIS, solicitamos como lidima justiça que:  

 

1) A peça recursal da recorrente seja conhecida para, no mérito, ser indeferida 

integralmente, pelas razoes e fundamentos expostos;  
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2) Seja mantida a decisão do Douto Pregoeiro, declarando a empresa AUTO POSTO 

NOVA ERA LTDA vencedora do Pregão Eletrônico em Razoes e Fundamentos 

Expostos;  

3) Caso o Douto Pregoeiro opte por não manter sua decisão, que nos declarou como 

vencedores deste certame, requeremos que, com fulcro no Art. 9º, da Lei 10.520/2002 

c/c Art. 109, III, § 4º, da Lei 8.666/93, e no Principio do Duplo Grau de Jurisdição, 

seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior competente. 

 

Nesses Termos,  

Pede deferimento. 

 

Ipixuna do Pará/PA, 02 de dezembro de 2022. 

 

 

 
AUTO POSTO NOVA ERA LTDA 

CNPJ n.º 41.597.673/0001-58, 

RODRIGO RIBEIRO ROCHA 

CPF nº 873.979.512-87 
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