
 

EXMO.SR(A). PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DE PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA 

 

EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2021 

 

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA 

METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE A PARTIR DE 4m³, 

TRAÇÃO 4X2, COM POTÊNCIA A PARTIR DE 165CV, PARA USO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA, CONFORME 

CONVÊNIO 903006/2020, MDR 

Manupa  Com.,  Exp.,  Imp.  de  Equip.  e  Veículos  Adaptados  EIRELI, 

pessoa jurídica de direito privado,  inscrita no CNPJ sob nº 03.093.776/0007-87, 

neste ato representada por sua sócia e diretora MANUELLA JACOB, 

devidamente qualificado nos autos do processo licitatório,  na forma da 

legislação vigente em conformidade com o Art. 4°, XVIII da Lei N° 10.520/02, 

vem mui respeitosamente, perante Vossas Senhorias, TEMPESTIVAMENTE 

com habitual respeito  e acatamento  com supedâneo em todas as disposições 

aplicáveis ao caso,  dentro do prazo legal interpor RECURSO 

ADMINISTRATIVO,  em face da declaração de habilitação da empresa 

GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, pelos fatos que passa a expor:  

DA TEMPESTIVIDADE 

 

Inicialmente, salienta-se que nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei 

10.520/2002, cabe recurso administrativo no prazo de 3 (três) dias da decisão, 

considerando, portanto, a tempestividade do Recurso, uma vez que o termino do 

prazo na esfera administrativa somente se dará em 26/07/2021, considerando 

pelo qual deve essa respeitável Comissão Especial de Licitação conhecer e 

julgar a presente medida. 

 

 

 

 

 

 



 

DOS FATOS E MERITOS 

 

PRIMEIRAMENTE cumpre esclarecer que a MANUPA é uma empresa séria, 

estabilizada no mercado a mais de 20 anos, atuando cautelosamente no 

segmento de vendas a Órgãos Públicos e Adaptação de Veículos. 

 

A empresa Manupa, prima pela realização de negócios transparentes, 

seguindo sempre os princípios norteadores durante os procedimentos de 

compras governamentais, bem como todas as normas e legislações vigentes. 

 

A recorrente participou do pregão eletrônico do UNEMAT, cujo objeto do Edital 

é Registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículo, tipo 

ônibus, para atender a demanda da Universidade do Estado de Mato 

Grosso – UNEMAT. Consagrou-se vencedora a empresa GLOBALCENTER 

MERCANTIL EIRELI, porém a mesma não atendeu 100% do edital nos 

quesitos: 
 

 

“35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. O balanço deverá ser registrado 

na Junta Comercial e vir acompanhado da Certidão de 

Regularidade Profissional (CRP) que foi instituída pela 

Resolução CFC nº 1.402/2012 com validade na presente 

data de abertura da licitação” 

 

 

DAS RAZÕES DA MANUPA 

 

Sem maiores delongas ao processo em questão, expressamos abaixo as razões 

aos fatos expostos. Com base no conhecimento das legislações vigentes e das 

bases legais, além do que pede especificamente o Edital, a habilitação da 

empresa GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI foi equivocada. 

 
DA INVALIDADE DO BALANÇO APRESENTADO 



 

 

É nítido o desconhecimento das legislações vigentes e das bases legais da 

empresa recorrente. A empresa apresenta um balanço de 2019 e afirma que o 

mesmo está prorrogado pela normativa publicada no DOU. Tal publicação é 

valida APENAS para os balanços escriturados na FORMA DIGITAL 

(ECD/SPEED), conforme: 

 

“INSTRUÇÃO NORMATIVA RFNB N°2.023, DE 28 DE ABRIL DE 2021, que 

prorroga o prazo de entrega da ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) 

referente ao ano-calendário de 2020 – conforme “Art. 1º O prazo final para 

transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) previsto no art. 5º da 

Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, referente ao ano-

calendário de 2020, fica prorrogado, em caráter excepcional, para o último dia 

útil do mês de julho de 2021” Segue link da publicação oficial: 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.023-de-28-de-abril-

de-2021-317033562“ 

 

Portanto, apenas empresas que possuem escrituração digital podem gozar do 

fato do balanço 2019 estar válido até 31/07/2021. 

 

O balanço da empresa global não é escriturado de forma digital. Inclusive a 

empresa já foi desclassificada de diversos certames por causa deste motivo, 

segue um exemplo de um outro certame, da SECRETARIA ADJUNTA DE 

LICITAÇÕES DO ACRE – SELIC – ORGÃO ESTADUAL – PREGÃO 155/2021 

com o objeto AQUISIÇÕES DE CAMINHÕES (ata anexo): 

 

 
Portanto, a Empresa GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI não cumpriu o 
100% das exigências contidas no instrumento convocatório e seu termo de 
referência. Agiu de má fé e em desacordo com a legislação. 
 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.023-de-28-de-abril-de-2021-317033562
http://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.023-de-28-de-abril-de-2021-317033562


 

DOS OBJETIVOS DA LICITAÇÃO PÚBLICA 

 

A Licitação pública tem como finalidade atender um INTERESSE PÚBLICO, de 

forma que seus critérios devem ser observados por todos os participantes em 

estado de IGUALDADE, para que seja possível a obtenção da PROPOSTA 

MAIS VANTAJOSA ATENDENDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E 

SEUS ANEXOS. 

A LEI DA LICITAÇÃO é que rege todos os procedimentos e princípios do 

processo licitatório, além de estarem pautados pelos princípios da concorrência, 

isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade e demais. Portanto, ao deixar 

de aplicar os dispositivos da isonomia entre os competidores há grave afronta 

aos princípios seguidos.  

Ademais, destacamos que a Lei  nº 8666/93 DAS LICITAÇÕES,  em vários de 

seus dispositivos , em especial  aos  princípios  constitucionais – trata-se  de 

atividade  esta que se diferencia  das demais, por possuir  um regime Jurídico 

próprio, o que  acaba por tornar o objeto dessa seara do Direito também 

individualizado,  é a que rege o Edital. 

 

Ainda tendo como base legal que a licitante sendo a contratada pela 

administração Pública, será a responsável, passando a possuir vinculo 

jurídico hábil, para o cumprimento do objeto licitado e deverá seguir os 

procedimentos legais e exigidos na Lei de Licitações, atendendo as diretrizes do 

Direito Legal e a constituição Federal. 

DO DIREITO 

Nobres senhores julgadores, a questão em debate cinge-se pela vinculação 

OBRIGATÓRIA ao Edital de se cumprir o que traz na descrição do veículo e as  

regras obrigacionais do edital e do processo licitatório. 

Assim, é cedido que o edital se torna lei entre as partes, devendo ser 

estritamente observados em todas as fases do procedimento licitatório, 

assemelhando-se a um contrato de adesão cujas clausulas são elaboradas 

unilateralmente pelo Estado. 



 

                  Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e 

dá outras providências. 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as                   

normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada. 

 

Como é consabido, aquele que participa da licitação tem o dever jurídico de 

atentar para todas as suas exigências. Com efeito, “aquele que não apresenta 

os documentos exigidos ou apresenta-os incompletos ou defeituosos descumpre 

seus deveres e deverá ser inabilitado.” 

 

Sobre o tema, assevera JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO: 

 

“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia 

do administrador e dos administrados. Significa que as 

regras traçadas para o procedimento devem ser 

fielmente.  Se a regra fixada observadas por todos não 

é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível 

de correção na via administração ou judicial. 

O princípio da vinculação tem extrema importância. 

Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, 

além de dar a certeza aos interessados do que 

pretende a Administração. E se evita, finalmente, 

qualquer brecha que provoque violação à moralidade 

administrativa, à impessoalidade e à probidade 

administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAS MEDIDAS JUDICIAIS E DO TRIBUNAL DE CONTAS  
 
 

O Recorrente apresenta os apontamentos acima, no intento de que esta 

Administração não cometa irregularidades dentro do processo licitatório, seu 

intuito é tornar o processo legal e transparente, razão pela qual, se apresenta o 

presente recurso.  

 

Ademais, o Recorrente não pretende e nem deseja paralisar o processo com 

uma medida judicial ou representação perante o Tribunal de Contas do Estado 

do PARÁ, entretanto, caso a questão não se resolva administrativamente o 

Recorrente não hesitará em buscar o poder judiciário e o Tribunal de Contas 

para fazer valer os ditames legais.  

 

Repita-se esse não é, nem nunca foi o objetivo do Recorrente, tão pouco é meio 

para coagir esse estimado Órgão, trata-se apenas de comunicação que os 

direitos serão reivindicados em caso de não provimento do presente recurso. 

  

Isso porque tem-se admitido em larga escala a discussão de matérias dessa 

natureza através de MANDADOS DE SEGURANÇA, porque fere direito líquido 

e certo do licitante.  

 

DOS PEDIDOS 

 

                               Por todo o exposto, conclui-se que a 

Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar 

das regras por ela mesma estabelecidas contidas no instrumento convocatório 

e  nas diretrizes da constituição federal, pois, para garantir segurança e 

estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como 

para se assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, e a segurança do 

usuário do objeto licitado, faz-se necessário observar estritamente as 

disposições constantes do edital e instrumentos congêneres. 

                        Outrossim, esta empresa requer: 



 

                        1) Que o presente recurso seja declarado tempestivo 

e recebido no efeito suspensivo; 

                         2) Que seja julgado totalmente procedente, 

inabilitando a empresa GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI , por  estar  em 

desconformidade com o exigido em Edital 

                         3) Que seja apreciado o efeito devolutivo presente no 

recurso administrativo, fazendo com que aprecie e reconheça o presente em 

todos os seus itens e, caso não considere alguma destas solicitações, 

encaminhe-se à autoridade superior, para a devida reanálise. 

                         Por derradeiro, apresenta protesto de elevada estima 

e consideração. 

                                 Nestes Termos Pede Deferimento. 

São Paulo, 26 de Julho de 2021 

Manupa Com., Exp., Imp. de Equipamentos e Veiculos Adaptados EIRELI. 
Manuella Jacob /Sócia Diretora 

RG 40182722 SSP-SP e CPF nº 372.532.828-50 
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