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  Ilustríssimo Senhor Presidente, 

 

 

Trata-se de processo licitatório cujo objeto resume-se na  AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 

PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JACUNDA  

 

A modalidade adotada foi Pregão Presencial do tipo menor preço POR ITEM, onde participaram 

02 (duas) empresas, sendo elas: POSTO DALLAS EIRELI, e POSTO PRAÇA LTDA.  

 

Conforme descrito em ATA, a empresa POSTO PRAÇA LTDA, não foi credenciada, e a 

empresa POSTO DALLAS EIRELI, fora INABILITADA ´por não cumprir os requisitos  do EDITAL 

em seu artigo 17.X. 

 

Foi concedido, conforme prevê o art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/02, o prazo para recurso 

quanto o julgamento dos documentos de habilitação.  

 

Em face disso, a empresa POSTO DALLAS EIRELI recorreu (fls. 216/233) da decisão do 

Pregoeiro e equipe de apoio em relação à sua inabilitação. 

 

Juntados no prazo legal o recurso por parte da licitante, e ainda, com base na análise legal da 

assessoria jurídica e seu Parecer Jurídico em face do exposto, cumpre o Pregoeiro e equipe de apoio 

manter sua decisão ou fazer subir os recursos devidamente informados a Autoridade Superior, neste 

caso, o Presidente da Câmara Municipal de Jacundá..  

 

Abaixo segue o resumo do pedido em recurso interposto pela recorrente POSTO DALLAS 

EIRELI  

 

Requer a esse pregoeiro e equipe de apoio que se digne em reformar a decisão exarada 

mais precisamente que julgou como inabilitada no presente certame a ora recorrente, 

visto que a habilitação da mesma é imprescindível para a validade do presente 

procedimento licitatório, uma vez evidente, conforme cabalmente demonstrado, que 

cumpriu todas as exigências reguladas no referido instrumento convocatório. Assim, 

reconhecendo-se a ilegalidade da respeitável decisão aqui posta, requer, de rigor, que se 

admita como vencedora do certame em todas as etapas da licitação consubstanciada 

autorizando sua participação como se habilitada estivesse. 

 

 

DA DECISÃO 

 

Após análise, tendo por base o Parecer Jurídico acostado aos autos, que na íntegra foi acolhido 

pelo Pregoeiro e equipe de apoio, o considerando como sua própria fundamentação, DECIDE manter 

sua a decisão de INABILITAÇÃO da empresa POSTO DALLAS EIRELI.  
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Estando devidamente prestadas as informações, subam os autos à apreciação e julgamento pela 

Autoridade Superior, em homenagem ao art. 4º da Lei n.º 10.520/02. 

 

Jacundá - PA, 14 de maio de 2021. 

 

 

 

 

Izaac Scheidegger Emerique  

Pregoeiro 
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