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Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETÔNICO, nº 0008/2021. PROCESSO 060/2021. 

 

C A FONTENELLE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.670.082.0001-70, com sede na Rua Nossa Senhora Santana, nº 

78, centro, na cidade de Santa Maria das Barreiras, estado do Pará, por seu representante legal Sr. 

CLODOMIR AQUINO FONTENELLE, CPF: 250.906.661-72 infra assinado, tempestivamente, 

vem, com fulcro na alínea “a “, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666 / 93, à presença de Vossa 

Excelência, a fim de interpor 

 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

Contra a decisão dessa  Comissão de Licitação que julgou habilitada a licitante SANTA 

LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA apresentamos recurso. 

 

 
1. – DOS FATOS SUBJACENTES REFERÊNTES À SANTA LUZIA COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA 

 

1. 1.  – DAS RAZÕES DA REFORMA 

a) Cópia de RG e CPF dos sócios ou CNH. Item nº 9.1.1, letra (e) do edital; 

 

A  proponente SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, não apresentou 

em seus anexos os documentos de identificação de todos os sócios, onde, consta apenas 

o do Sr. JOSE DONBOSCO FERREIRA e não o de sua sócia, Sra. ANA AMORIM 

SILVA FERREIRA; 

 

b) Alvará de funcionamento, com devidas licenças exigidas no mesmo (a licença 

prevista nas observações do alvará); (Alvará de Vigilância Sanitária); Laudo de 

vistoria ou Licença expedida pelo Corpo de Bombeiros, Licença da Secretaria de 

Meio Ambiente Municipal e/ou Estadual e outros se houver, conforme item n° 9.1.2 

letra (c), do Edital. 



 

 

A proponente SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, apresentou 

apenas o alvará, sem as licenças da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros e da 

Secretaria de meio ambiente, conforme solicitado no Edital e exigido pelas leis de 

funcionamento desse ramo comercial na prefeitura de Santa Maria das Barreiras, Pará. 

 

c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal 

(Licitante) e da sede/domicílio do licitante, relativa aos tributos; Item nº 9.1.2 letra 

(e) do edital. 

 

É certificado que CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome (SANTA 

LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA), cuja exigibilidade está suspensa, 

relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, 

de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.  (Certidão de regularidade de 

débitos com a Fazenda Estadual). 

 

 

d)  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto da 

licitação, mediante apresentação de atestado(s) ou certidão (ões) fornecida por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, com clara identificação de seu 

subscritor. conforme item n° 9.1.4.1, do Edital. 

 

A  proponente H L OLIVEIRA SANTOS EIRELI, apresentou o Atestado de capacidade 

Técnica sem informações comprobatórias da execução do serviço descrito (ex.:  

informações de Nota fiscal, Cupom fiscal ou Comprovante de pagamento) e sem data de 

assinatura do referido documento.  

 

 

Com base nos fundamentos, nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o provimento do 

presente recurso, com efeito para que seja anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, 

declarando-se a empresa SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inabilitada 

para prosseguir no pleito. 

 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere 

sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado, 

à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93, observando-

se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo. 

 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

03 de maio de 2021, Santa Maria das Barreiras/ PA 
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