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JULGAMENTO DE RECURSO 

PROCESSO: 102/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2015 

RECORRENTE:  LATICINIOS LIDER MINEIRO LTDA 

RECORRIDA: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto tempestivamente em 31 de agosto 

de 2015 pela LATICÍNIOS LIDER MINEIRO LTDA, CNPJ: 07.278.874/0001-54, 

contra a decisão de credenciamento para participação da empresa RANGAP 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME no presente certame, modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2015 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 

N°102/2015 – que tem como objeto a aquisição de chocolates, balas e petiscos, 

mediante fornecimento único, para a Secretaria Municipal de Educação. 

 

I – Dos Requisitos de Admissibilidade 

 

O recurso foi interposto, tempestivamente, através de seu representante, pela 

empresa LATICINIOS LIDER MINEIRO LTDA, devidamente qualificada nos autos, 

em face do resultado da licitação em epígrafe, com fundamento na Lei n.º 

10.520/02 subsidiada pela Lei nº. 8.666/93. 

 

a) Tempestividade: 

O presente recurso foi enviado por Sedex e e-mail dentro do prazo legal, 

protocolo nº 21193, consoante o disposto no Edital que rege o presente 

procedimento licitatório. 

b) Legitimidade: 

A empresa Recorrente participou da sessão pública apresentando 

credenciamento, proposta de preço juntamente com documentação de 

habilitação. Do mesmo modo a empresa recorrida, contudo a mesma não foi 

classificada para a rodada de lances. Não tendo portanto legitimidade o presente 

recurso. 

 

II - Das Formalidades Legais 

 

Cumpridas as formalidades legais, registra-se que a todos os demais licitantes 

foram cientificados da existência e trâmite do respectivo recurso interposto, 

conforme comprovam as publicações nos Diários Oficiais de Minas Gerais e do 
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Município, no Jornal Aqui e e-mails enviados, conforme fls 377/381 do processo 

de licitação e abriu-se prazo para apresentar contrarrazões. 

 

III - Das Alegações da RECORRENTE 

 

A Licitante ora recorrente pugna pela reforma da decisão desta pregoeira que 

credenciou a empresa RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME 

para participação no procedimento licitatório supracitado, ao argumento que o 

contrato social apresentado pela empresa credenciada não corresponde ao 

registro do último arquivamento informado na Certidão Simplificada emitida pela 

Junta Comercial em 13/09/2013, conforme recurso administrativo acostado às 

fls 361/376. 

 

IV - Das Contrarrazões da empresa RANGAP DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA-ME. 

 

A empresa RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME apresentou 

suas contrarrazões em 04/09/2015, conforme protocolo nº 21278, afirmando que 

o último arquivamento de registro de sócios que data de 13/09/2013, código 048 

re-ratificação, é um arquivamento que não há alterações de sócios e sim uma 

re-ratificação de dados de sócio em seu contrato primitivo anteriormente 

arquivado, não tendo nenhum condão com o quadro societário atual da empresa, 

conforme documentos de fls 382/394. 

 

É a breve síntese. 

 

V - Da Análise do Recurso 

 

Preliminarmente, há que se registrar que esta Pregoeira bem como a equipe de 

apoio procederam ao julgamento das propostas em observância aos princípios 

basilares da licitação, principalmente o da isonomia, aos critérios objetivos 

estabelecidos no Edital (instrumento convocatório), à luz da Lei 8.666/93 e à Lei 

10.520/2002. 

Tal inconformismo não procede, pois, os argumentos trazidos pela recorrente 

são totalmente inviável frente à documentação apresentada para 

credenciamento da empresa RANGAP DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA-

ME acostada às fls. 239/247, e ao resultado do pregão. Vejamos: 

Como cediço, o objetivo do credenciamento no pregão é um só: comprovar que 

o credenciado tem condições de assumir compromissos e obrigações em nome 
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da empresa licitante junto à Administração; e que todos os atos por ele 

praticados serão reconhecidos pela empresa representada como firmes e 

válidos, sob quaisquer circunstâncias. 

O próprio edital nos informa que “o credenciamento do licitante ou de seu 

representante legal junto à Pregoeira implica a responsabilidade legal pelos atos 

praticados e a presunção de sua capacidade legal para a realização das 

transações inerentes ao pregão presencia” - subitem 3.7. 

Vale dizer ainda que nos casos de não credenciamento perante à pregoeira, o 

representante legal ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 

negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar 

ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante 

a reunião de abertura dos envelopes (subitem 3.6). Valendo, nesse caso, o preço 

apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e 

apuração do menor preço (subitem 3.6.1). 

Dito isto, verifica-se que a documentação entregue pela empresa recorrida 

RANGAP DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA-ME para credenciamento no 

presente certame está de acordo com as exigências do edital, conforme previsto 

no subitem 3.4. 

Ademais, tanto a Certidão Simplificada acostada às fls. 239 quanto a alteração 

contratual acostada às fls. 243/245 (ambos devidamente registrados na Junta 

Comercial) constam o nome da sócia POLIANA CLARA MIRANDA LOBO como 

administradora da empresa recorrida, o que traduz sua capacidade de 

representação. 

Não obstante a ausência do último documento arquivado perante a Junta 

Comercial sob nº 5146437 no momento do credenciamento, pode-se notar pela 

leitura da própria Certidão Simplificada à f. 239 que tal re-ratificação não 

transmudou a função do sócio administrador, permanecendo na mesma pessoa.  

De mais a mais, a empresa recorrida acostou juntamente com suas 

contrarrazões de recurso o documento de re-ratificação, que confirma os dados 

ali apontados. 

Por fim, compete registrar que o credenciamento da representante da empresa 

recorrida RANGAP não interferiu nem pode alterar em nada o resultado do 

presente pregão, pois não foi ela a vencedora de qualquer item licitado, conforme 

mapa de apuração acostado posteriormente. 
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VI – Conclusão 

 

A recorrente não apresentou qualquer fato modificativo ou extintivo que altere a 

substancia da decisão acatada. 

 

VII – Decisão  

 

Ante ao acima exposto, e, em observância aos princípios basilares da licitação 

e à legislação de regência, INFORMA que em referência aos fatos apresentados 

e da análise realizada, opina à autoridade superior competente pela seguinte 

decisão:  

Preliminarmente conhecer do recurso formulado pela empresa LATICINIOS 

LIDER MINEIRO LTDA, para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, em sua 

totalidade uma vez que as argumentações apresentadas pela recorrente face ao 

credenciamento já não se sustenta. 

Desta feita, eu, Ivanir Maria Mendes, pregoeira designada para o certame em 

conjunto com a equipe de apoio, submeto o presente processo à autoridade 

competente superior, de conformidade com o Art. 109, Parágrafo 4º da Lei 

8.666/93, para que profira decisão salientando que esta é desvinculada deste 

parecer informativo. 

Aguardando o pronunciamento de V. Sa., subscrevemo-nos atenciosamente. 

 

 

Brumadinho, 11 de setembro de 2015 

 

 

 

Ivanir Maria Mendes 

Pregoeira Oficial 

 

 

Mirian do Carmo Machado 

Equipe de apoio 

 

 

Thamira Maia Bráz 

Equipe de apoio  


