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DECISÃO DE RECURSO 

 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012 
PROCESSO Nº 92125/2012 
 

 

Recebemos e conhecemos do recurso interposto pela 

empresa FUTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME – CNPJ N.º 

11.073.488/0001-01, neste ato, denominada como RECORRENTE. 

 

 
DAS RAZÕES 

 

 

Que neste passo, conforme restou consignado em 

ata, a Recorrente apresentou o alvará do ano de 2011, bem como protocolo de 

validação de alvará referente ao ano de 2012, contendo todas as informações 

existentes no Alvará propriamente dito. 

Que não resta dúvida que o protocolo de validação de 

alvará apresentado supre em sua integridade a exigência contida no item 

11.5.11, tanto que o Código de Certificação do protocolo de validação de alvará 

é o mesmo Código de Certificação do alvará/2012 propriamente dito. 

Que como visto, consta no referido documento que se 

trata de Alvará de Funcionamento, referente ao ano de 2012, com status do 

CM ativo, consigna ainda a razão social, CNPJ, data de emissão, validade até 

31-dec-12, e os dizeres A Prefeitura Municipal de Cuiabá confirma a 

autenticidade do Alvará. 

Que o objetivo da Administração Pública em exigir o 

Alvará de funcionamento, nada mais é do que se assegurar que atividade 

empresarial exercida pela Concorrente está autorizada pelo Poder Público 

competente. 
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Que, com efeito, sendo este o objetivo da exigência 

pela apresentação do alvará, a Recorrente o atendeu em sua plenitude com os 

documentos mencionados em ata e alhures colacionadas, o que enseja a 

ilegalidade e abuso de poder cometido pelo pregoeiro ao desclassificar a 

Recorrente.  

No que diz respeito ao argumento utilizado pelo i. 

pregoeiro de que o acolhimento do documento apresentado estava vedado 

pelo que dispõe o item 11.6 do edital também não merece guarida, pois a 

vedação concerne a não aceitação de Protocolos de Renovação, contudo, o 

documento apresentado pela Recorrente não se trata de “protocolo de 

renovação”, mas, Protocolo de Validação de Alvará, o que não é proibido pelo 

ato convocatório. Vejamos: 

 

“11.6 – Não serão aceitos protocolos de renovação. As 

renovações, somente serão válidas se publicadas no Diário 

Oficial da União”. 

 

Que é válida a proibição contida no item 11.6 na 

medida em que “protocolos de renovação” não ensejam necessariamente que 

a renovação será concedida, ocorre que na espécie o documento apresentado 

foi um protocolo da validade do alvará, ou seja, o alvará já foi concedido pela 

Prefeitura do Município de Cuiabá, sendo plenamente apto há atender o 

requisito do certame. 

Que diante de todo o exposto é certo que a decisão 

do i. pregoeiro no sentido de desclassificar a Recorrente deve ser reformada a 

fim de declarar a Recorrente vencedora do certame, pois foi a ofertante do 

menor preço. 

Que o principio da formalidade, inerente aos 

procedimentos licitatórios, não sendo prejudicial à administração pública, não 

pode ser utilizado como forma de desclassificar a melhor proposta. 

Formalismos excessivos não podem prevalecer frente a melhor proposta. 
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Que a administração pública não sofrerá nenhum 

prejuízo em razão do restou constatado no ato de verificação dos requisitos de 

habilitação da Recorrente. 

Que é certo que a desclassificação da Recorrida pela 

divergência entre documentos, que mesmo assim atingiu o fim estabelecido no 

edital é manifesto abuso de poder, devendo ser afastado pela Administração 

Pública. 

 

 

DAS CONTRA RAZÕES 

 

Não houve Contra Razões por parte dos demais 

licitantes que participaram da licitação. 

 

 

DA ANÁLISE 

   

O Pregão Presencial nº 06/2012 obedeceu todos 

os procedimentos legais. Minuta do Edital; Parecer favorável da Procuradoria 

Geral do Município; Edital; Publicação no Diário Oficial da União 26/03/2012, 

Jornal Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 26/03/2012; Jornal 

Diário de Cuiabá em 24/03/2012 e Site da Prefeitura. 

Dia 05/04/2012 o Pregão Presencial foi suspenso 

para adequações devido aos pedidos de esclarecimentos e impugnações.  Foi 

feitos às adequações devidas. Nova Minuta do Edital; Novo parecer da 

Procuradoria Geral do Município; Novo Edital; Publicação no Diário Oficial do 

Estado de Mato Grosso em 16/04/2012, Diário Oficial da União em 17/04/2012, 

AMM em 17/04/2012 e Jornal de Diário de Cuiabá em 17/04/2012. Adendo em 

02/05/2012 publicado no site da Prefeitura. 

A sessão foi realizada no dia 03/05/2012 as 9h00min. 

com a participação de 04 (quatro) empresas, as empresas foram credenciadas, 
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abriu os envelopes de propostas, houve a etapa de lances, a empresa 

ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA, venceu na etapa de lance com o valor 

de R$ 1.710.000,00 (um milhão setecentos e dez mil reais), o Pregoeiro 

abriu o envelope de habilitação da empresa vencedora e constatou que a 

mesma não apresentou a Certidão Negativa de Débito de competência da 

Procuradoria Geral do Estado, portando a empresa foi INABILITADA. 

O Pregoeiro negociou com a representante da 

segunda colocada o valor R$ 1.727.000,00 (um milhão setecentos e vinte e 

sete mil reais) com o representante da empresa FUTURA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA, no sentido de baixar o preço, foi informado pela 

representante depois de ter consultado os proprietários da empresa que não 

teria condições de reduzir o preço ofertado que manteria o mesmo. O 

Pregoeiro abriu o envelope de habilitação da empresa classificada em segundo 

lugar e foi constatada que seu Alvará é do ano de 2011 com data de 

expedição em 08/02/2011, com protocolo de validação de alvará com 

status valida até 31-DEC-12, porém não juntou o Alvará de 2012 (ano 

vigente), que seria o correto, portanto a empresa foi INABILITADA. 

O Pregoeiro negociou com o representente da terceira 

colocada o valor R$ 1.849.000,00 (um milhão oitocentos e quarenta e nove mil 

reais) com o representante da empresa CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, 

chegando-se ao valor de R$ 1.840.000,00 (um milhão oitocentos e quarenta 

mil reais), informando pelo representante depois de consultado os 

proprietários da empresa que não teria condições de reduzir mais o preço 

ofertado que sé manteria esse preço. O Pregoeiro abriu o envelope de 

habilitação da empresa classificada em terceiro lugar e não constatou 

nenhuma irregularidade, apresentou todos os documentos exigidos, 

portanto a empresa CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, vencedora da 

licitação.  

O Pregoeiro aplicou corretamente o Princípio da 

Legalidade, Principio da Isonomia e Principio da Vinculação do Edital, vez que, 

o Edital é bem claro, senão vejamos:  
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“Item 11.5.7 – Certidão Negativa de Débito de competência 

da Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio 

tributário”.    

 

“Item 11.5.11 – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO em vigência, 

da LICITANTE, expedido pelo órgão competente, onde 

conste autorização para funcionamento da atividade”.                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Sendo que a primeira empresa classificada não 

apresentou o documento do item 11.5.7 e foi INABILITADA. A segunda 

empresa classificada apresentou o documento do item 11.5.11 só que do ano 

de 2011, esse ano não é o ano que está em vigência, NÃO APRESENTOU O 

ALVARÁ DO ANO DE 2012, portanto não apresentou o Alvará vigente, aquele 

documento “Protocolo de validação de Alvará”, só teria validade para o Alvará 

de 2012, o Protocolo de validação de Alvará é um documento acessório do 

documento principal. Não apresentou o documento principal, não apresentou o 

documento do item 11.5.11 o Alvará de Funcionamento em vigência. Portanto o 

Pregoeiro não teve alternativa se não pela INABILITAÇÃO da Recorrente. 

Ademais em tese o “Protocolo de validação de Alvará” 

fosse protocolo de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital, também não seria aceitos por ter 

vedação no próprio Edital, se não vejamos:  

 

“Item 11.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou 

solicitações de documentos em substituição aos documentos 

requeridos no presente Edital e seus Anexos”. 

 

Portanto a Recorrente nem em tese assiste a razão, o 

Pregoeiro aplicou o que determina o Edital, com os Princípios da Legalidade e 

da Isonomia. 
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DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, por todas as razões legais e que o 

Edital é a Lei entre as partes, a priori nego provimento ao recurso 

interposto, concluindo que é improcedente o requerido pela empresa FUTURA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, eis que todos os atos praticados estão 

em conformidade com a lei.  

Nossas decisões buscam atender aos princípios da 

razoabilidade, da competitividade, do preço justo, da seletividade e 

comparação objetiva das propostas, visando assim ao interesse público. 

 

Dê ciência a todos os interessados. 

 

 

                      Várzea Grande – MT, 14 de maio de 2012. 

 

 

                _________________________________ 

               Orestes Teodoro de Oliveira 

                     Secretaria de Infra Estrutura-Sinfra  


