
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ILUSTRISSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITUPIRANGA – PA  

 

 

 

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 

9/2021-26 PMI OBJETO: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, 
EMISSÃO, CANCELAMENTO, 
REMARCAÇÃO DE BILHETE DE 
PASSAGENS TERRESTRES E 
FERROVIARIOS, PARA VIABILIZAR 
VIAGENS DE GESTORES, SERVIDORES 
MUNICIPAIS, BEM COMO DE 
PACIENTES QUE REALIZAM 
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 
(TFD), conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 
 

 

empresa M DE N P C ANAISSE-EPP, C. N. P. J Nº: 14.145.416/0001-02, 

sediada na Av. Weyne Cavalcante, 755 salas 02, Centro, Canaã dos Carajás-PA, neste ato 

representada pelo seu(a) Representante Legal Sr.ª MARCIA DE NAZARÉ PEREIRA 

CORIOLANO ANAISSE, C. P. F. Nº:  512.745.152-20, tempestivamente na forma da 

legislação vigente em conformidade com o Art. 4, inciso XVIII da Lei 10.520/02, Lei nº 

8.666/93, item 12.6  do edital do pregão em epígrafe e demais legislações pertinentes, vem 

respeitosamente perante Vossa Senhoria, interpor o presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO, tendo em vista a inabilitação equivocada da empresa recorrente no 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 9/2021-26 PMI, mesmo atendendo as especificações conforme 



 
 
 
 
 
 
 
 

disposto no edital e anexos, conforme ficará demonstrado a seguir, pelos fatos e 

fundamentos abaixo relacionados.  

 

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Ilustre Pregoeiro (a) e Comissão de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITUPIRANGA-PA, a empresa RECORRENTE confia na lisura, na isonomia e na 

imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão. 

 

Registra-se que a empresa Recorrente é uma empresa de estima 

seriedade e competência, e possui grande credibilidade e reconhecimento regional no 

ramo do objeto do certame em tela. Não possuindo intuito algum de ludibriar a 

Administração Pública, buscando sempre uma participação impecável no certame, 

apresentando sua documentação em rigorosa conformidade com as exigências do edital. 

 

Dessa forma, a decisão tomada no certame mencionado acima, deve ser 

reformada pelos motivos a seguir expostos, afim de resguardar a regular aplicação dos 

princípios basilares dos certames licitatórios.  

 

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim 

como, no bom senso da autoridade que lhe é superior, que estamos interpondo o presente 

recurso, as quais certamente serão deferidas, evitando assim, maiores transtornos. 

 

RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO EXARADA  

 

Consoante o edital em tela, verifica-se no ITEM 9.9.9. do edital, a ausência 

do Alvará de licença e funcionamento exigência de apresentação relativos ao item 9.9. 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. Veja-se: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
 

ITEM 9.9.9. do edital Alvará de licença e funcionamento 
 

 

De forma indiscutível, o edital determina ao licitante que seja apresentado o 

Alvará de licença e funcionamento. Assim, conclui-se que a decisão exarada está claramente 

equivocada, uma vez que foi apresentado a Dispensa de Alvará de Funcionamento no 

processo.  

 

No entanto, a douta Comissão de Licitação julgou a recorrente inabilitada 

sob a alegação de que “não foi apresentado o respectivo alvará”.  Ocorre que, essa 

decisão não se mostra consentânea com as normas legais aplicáveis à espécie, como 

adiante ficará demonstrado. 

 

É sabido que a finalidade do procedimento licitatório é obter a melhor 

proposta para a Administração Pública, mediante o maior número de concorrentes 

possíveis. O edital ao exigir a apresentação de documento não elencado nos artigos 27 e 29 

da Lei nº 8.666/93 como comprovação de regularidade fiscal, fere os princípios da ampla 

concorrência e acessibilidade, além de afrontar o princípio da razoabilidade. 

 

Sendo assim, exigir o alvará de funcionamento como condição de habilitação 

da licitante implica na imposição de cláusula ou condição que importe em frustração do 

caráter competitivo do certame. Entende-se que, se a Lei nº 8666/93 veda a existência de 

qualquer cláusula ou condição que frustre o caráter competitivo, se o rol dos artigos 27 a 

31 é taxativo, ou seja, não admite que a autoridade amplie suas exigências, e se a 

legislação específica que regulamenta a modalidade Pregão, Lei nº 10520/2002, sequer 

faz menção, em seu inciso XIII do artigo 4º, à exigência do alvará de funcionamento, à 

autoridade administrativa é vedado incluir no edital essa exigência. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Processo nº 877079 – Primeira Câmara – Relator: Conselheiro José Alves 

Viana – Julgamento em: 12/11/13) (Destacamos) 

 

Conforme Lei 13.874/2019 e resolução CGSIM nº 51/2019, o 

estabelecimento M DE N P C ANAISSE, portador do CNPJ: 14.145.416/0001-02, situado no 

endereço AVENIDA WEYNE CAVALCANTE, 755 - CENTRO - 68.537-000 - CANAA DOS 

CARAJAS - PA, declara ser classificado como atividade de Baixo Risco ou Baixo Risco A, 

conforme anexo I, da resolução acima descrita, e que exerce a atividade abaixo descrita, 

sendo assim está dispensado de alvará de funcionamento.  

 

Caso essa atividade seja alterada para outra que necessite de alvará de 

funcionamento, este estabelecimento deverá comunicar ao órgão competente 

imediatamente sob pena de multa. 

 

Atividades dispensadas:  
 
79.11-2-00 Agências de viagens (Código CNAE:7911200)  
47.23-7-00 Comércio varejista de bebidas (Código CNAE:4723700)  
55.90-6-03 Pensões (alojamento) (Código CNAE:5590603)  
74.90-1-04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, 
exceto imobiliários (Código  
CNAE:7490104)  
79.12-1-00 Operadores turísticos (Código CNAE:7912100)  
82.11-3-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Código 
CNAE:8211300)  
82.30-0-01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Código 
CNAE:8230001)  
85.99-6-04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Código 
CNAE:8599604) 
 
“Resolução CGSIM Nº 51 DE 11/06/2019 Art. 1º, Parágrafo único. A dispensa de atos 
públicos de liberação da atividade econômica não exime as pessoas naturais e jurídicas 
do dever de se observar as demais obrigações estabelecidas pela legislação.” 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ao contrário do que foi alegado na decisão que inabilitou a empresa ora 

recorrente, no instrumento convocatório em nenhum momento foi verificado a 

conformidade da lei aplicável Lei 13.874/2019 e resolução CGSIM nº 51/2019, em 

referencia e seu entendimento, outrossim, informo-vos que a própria lei tem sua 

autonomia, devendo assim não vir a ser julgada, e não cabe a inabilitação da empresa ora 

recorrente. 

 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União tem o seguinte 

posicionamento: 

 

“Para fins de habilitação jurídica, é vedada a exigência de 

apresentação de alvará de funcionamento sem a demonstração de 

que o documento constitui exigência do Poder Público para o 

funcionamento da licitante, o que deve ser evidenciado mediante 

indicação expressa da norma de regência no edital da licitação. 

Acórdão 7982/2017-Segunda Câmara. 

 

Assim, é notório que o TCU deu interpretação à luz do referido artigo 28 da 

lei 8.666/93, ou seja, a exigência é possível para fins de habilitação jurídica, desde que se 

comprove haver uma exigência do Poder Público, admitindo-se neste caso, exigências 

feitas em norma infralegais. Assim se deu razão à expressão que o legislador utilizou no 

artigo 28 da lei 8.666/93: “conforme o caso”. 

 

Ademais, registra-se que a legislação pertinente de licitações não admite sua 

exigência para fins de habilitação técnica, porque não é documento próprio para 

comprovar a experiência anterior da licitante acerca da execução do objeto da licitação, 

conforme o artigo 30 lei 8.666/93. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Diante disso e por todo o mais acima exposto, não se afigura lícita e possível 

a desconsideração do documento apresentado Dispensa de Alvará de Funcionamento.  

 

Posto isto, resta evidente que a Comissão teve o entendimento 

totalmente equivocado quando inabilitou a empresa recorrida, mesmo cumprindo as 

exigências editalícias conforme acima aduzido, não prevalecendo assim, a segurança 

jurídica e a isonomia do certame para as demais empresas licitantes. 

 

Por fim, causa estranheza a empresa até então declarada vencedora, 

apresentar o Alvará de Funcionamento, uma vez que a recorrente e a empresa vencedora, 

são do mesmo ramo de atividade, e expedida pelo mesmo município. 

 

Com isso, restou observado, ainda, o princípio do julgamento objetivo, o 

qual é corolário do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, já que a análise 

dos documentos se deu com base em critérios indicados no ato convocatório. 

 

DOS REQUERIMENTOS 

 

Diante das razões apresentadas, requer que esse Ilmo. Pregoeiro conheça o 

presente recurso e o julgue integralmente procedente, no sentido de que a empresa M DE 

N P C ANAISSE-EPP, C. N. P. J Nº: 14.145.416/0001-02, sediada na Av. Weyne Cavalcante, 

755 salas 02, Centro, Canaã dos Carajás-PA seja declarada habilitada no presente certame 

em razão de cumprir com as exigências dispostas no instrumento convocatório (item 9.9.9 

do edital).  

 

Requeremos ainda que, caso não seja o entendimento, que os presentes 

autos sejam remetidos para Autoridade superior no prazo legal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Por fim, na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim 

como, no bom senso da autoridade que lhe é superior, que estamos interpondo o presente 

RECURSO, o qual certamente será deferido, evitando assim, maiores transtornos. 

 

 

Nestes Termos,  

Pedimos deferimento. 

 

Canaã dos Carajás-PA, 09 de julho de 2021. 

 

____________________________________________________________ 

M DE N P C ANAISSE-EPP 
C. N. P. J Nº: 14.145.416/0001-02 

Representante legal. 
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