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Processo de compra de licitação nº 041/2021 

Pregão eletrônico nº 016/2021 

 

PNEUS OENNING LTDA. pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.725.261/0001-67, com estabelecimento situado 

na Avenida 7 de setembro, 103, Centro de Rio Fortuna – SC, CEP 88.760-000, 

neste ato representada por seu Sócio Administrador, vem, respeitosamente 

perante Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 5º, XXXIV, a) da 

Constituição Federal, artigo 109 e seguintes da Lei 8.666/1993, interpor 

tempestivamente o seu  

 

RECURSO 

 

contra o resultado do pregão em epígrafe, para, ao final, requerer o 

reconhecimento da inabilitação da empresa vencedora, pretensão amparada nas 

seguintes razões de fato e de Direito. 

 

I. SÍNTESE DOS FATOS 

 

O município de Otacílio Costa abriu o processo de compra nº 

041/2021, na modalidade PREGÃO, com critério de julgamento menor preço por 

item. Edital com o seguinte objeto: 

 

DO OBJETO1. 
1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E 
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CORRELATOS, PARA FROTA MUNICIPAL, CONFORME 
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, NO TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I) E NA RELAÇÃO DE ITENS (ANEXO 
II). 
 

O certame ocorreu no último dia 20, dentre os vencedores, a 

empresa que levou os itens 2; 5; 9; 10; 14; 16; 18; 19; 30; 32; 35; 36 e 37 

encontra-se IMPEDIDA de licitar com a administração pública, logo, deve 

imediatamente ser descredenciada do pregão, com fulcro nas seguintes razões 

de mérito. 

 

II. RAZÕES DO RECURSO 

 

A empresa licitante ganhadora dos itens 2; 5; 9; 10; 14; 16; 18; 

19; 30; 32; 35; 36 e 37 do presente pregão, não preenche os requisitos exigidos 

em Lei e Edital, encontra-se IMPEDIDA de licitar e contratar com a União, 

Estados e Municípios até maio de 2024! 

 

Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda., vencedora 

dos mencionados itens, foi penalizada através do processo PERP 35/2018 

(documentos em anexo), com aplicação da pena prevista no artigo 7º da Lei 

10.520/2002, in verbis: 

  

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da 
sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere 
o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais. (g.n.) 
 

Tal empresa recebeu pena máxima, conforme evidenciam os 

documentos que instruem o presente recurso. Diante tal denúncia, não há outra 
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alternativa senão o reconhecimento do IMPEDIMENTO/INAPTIDÃO da empresa 

Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda., a qual encontra-se proibida 

de firmar contratos com a administração pública dos 3 (três) entes federativos. 

 

“Convém advertir que as penalidades entabuladas no 
artigo 7º não contêm prazo prefixado. Os 5 (cinco) anos a que 
faz referência o dispositivo é o limite máximo de aplicação 
da sanção, a ser adotado em situações extremadas, em que 
o licitante obrou com ostensiva má-fé e causou prejuízos de 
monta ao interesse público. A Administração deve determinar 
o prazo de aplicação da sanção, contando com o máximo de 5 
(cinco) anos, tomando por pressuposto as especificidades de 
cada caso e a gravidade das condutas apuradas. 

É que o legislador fixou penalidades com larga margem de 
amplitude. Por exemplo, a sanção prevista no art. 7º da Lei n° 
10.520/02 pode estender-se por até cinco anos. Ou seja, em 
tese, pode ser de um dia ou de cinco anos. 

Repita-se, a medida da penalidade, de um dia a cinco 
anos, deve ser proporcional à gravidade da conduta do 
apenado e aos prejuízos causados por ele à Administração 
Pública. Não é qualquer falta, menos grave, que autoriza 
penalidade de cinco anos. A penalidade máxima, por 
obséquio ao princípio da proporcionalidade, somente pode 
ser fixada diante de situações extremamente graves e 
excepcionais. 
Daí, ganha importância o princípio da proporcionalidade, que 
tem a ver com a gradação, com a potência, com a intensidade 
dos atos administrativos. Para ser proporcional, o ato deve ser 
adequado aos fins que se propõe, ser necessário para curar do 
interesse público e os benefícios devem ser superiores aos seus 
malefícios.” (grifo nosso) 
(NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7. 
ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 257-268) 
 

A pena máxima aplicada para a empresa Roda Brasil Comércio 

de Peças para Veículos Ltda., além de previsto o impedimento em decorrência 

da própria literalidade do artigo colacionado acima, atrai a inaptidão técnica para 

o desempenho do objeto do pregão, conforme os seguintes dispositivos da Lei 

8.666/1993, veja-se: 

 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 
interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 

II - qualificação técnica; 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a: 
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II - comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação 
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; (g.n.) 
 

Ora, uma empresa que recebe a penalidade máxima 

disciplinada pelo artigo 7º da Lei 10.520/2002, cujo cumprimento ainda não se 

exauriu, por certo, não detém o atributo exigido pelo artigo 27, II da Lei 

8.666/1993. 

 

Por fim, importante consignar que a situação de suspensão em 

que se encontra a empresa Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda. 

implica, por força do próprio Edital, o qual sabemos ser dotado de 

obrigatoriedade legal no âmbito do certame, em descredenciamento imediato, 

item 3.4, assim disposto: 

 

3.4. Não poderá participar da licitação a empresa que 
estiver sob falência, concordata, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 
cumprindo período de suspensão no âmbito da 
administração municipal. (g.n.) 
 

Assim, através deste recurso denuncia-se tal fato, a 

administração pública não pode firmar contrato com a empresa Roda Brasil 

Comércio de Peças para Veículos Ltda. até maio de 2024, não sem que isto 

implique em frontal ofensa ao princípio da legalidade e moralidade 

administrativa, além de flagrante violação aos dispositivos legais invocados e ao 

próprio Edital. 

 

Diante o exposto, requer seja RECONHECIDA a condição de 

IMPEDIDA da empresa Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda., em 

decorrência da aplicação da sanção máxima do artigo 7º da Lei 10.520/2002, 
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estando, portanto, INAPTA para se habilitar e por consequência firmar contratos 

com a administração pública. 

 

III. PEDIDOS 

 

Após o exposto, requer, primeiramente, o recebimento do 

presente recurso, com a atribuição de efeito suspensivo, por força do artigo 109, 

§2º da Lei 8.666/1993, para, em sede de julgamento de mérito, ser dado TOTAL 

PROVIMENTO, para fins de: 

 

a) RECONHECER a condição do IMPEDIMENTO em que se 

encontra a empresa Roda Brasil Comércio de Peças para 

Veículos Ltda., em decorrência da pena máxima do artigo 7º 

da Lei 10.520/2002 que recebeu, estando inapta e impedida 

de firmar contrato com a administração pública e de se 

habilitar em qualquer certame público até maio de 2024; 

 

Nestes termos,  

Pede provimento. 

 

Rio Fortuna, 24 de maio de 2021 

 

 

 

PNEUS OENNING LTDA. 
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