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PARECER JURÍDICO N.º 042/2022 - AJ 

 

Vistos, etc. 

 

Trata-se de analisar recurso interposto pela empresa Irmãos Modry 

Ltda, inscrita no CNPJ nº 16.843.031/0001-44, participante do Pregão 

Eletrônico nº 047/2022, que postulou a desclassificação da empresa 

classificada Alex F. Tem Caten, inscrita no CNPJ 16.480.317/0001-02, por 

descumprimento, em tese, do disposto no item 5.1.6 qualificação técnica para 

os itens 01, 03 e 04 do Edital. 

 

É o breve relatório. 

 

Em suas razões recursais, o mesmo alega que foi apresentada 

Licença de Operação de empresa diversa da licitante, qual seja, a empresa 

Sandra Maria dos Santos, inscrita no CNPJ nº 13.413.793/0001-12, bem como 

Declaração de uma terceira empresa, sendo esta Remi da Silva Pedreira Ltda, 

inscrita no CNPJ nº 37.677.957/0001-87. 

 

Por sua vez, assim restou disposto no edital, em relação a 

qualificação técnica: 

 
5.1.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA OS ITENS 01, 03 e 04 
 
a) Cópia da Licença de Operação (LO), em vigor, fornecida pelo 
órgão responsável pelo licenciamento no Município onde está 
localizada a extração, em nome da licitante ou, se for o caso, em 
nome do proprietário que fornece o produto à licitante; 
 
a.1) No caso da empresa licitante não ser a responsável pela 
extração do material, a cópia da Licença de Operação (LO), deverá 
vir acompanhada de DECLARAÇÃO, emitida pela titular da licença, 
de que os itens ofertados pelo licitante (de acordo com a alínea “a“) 
são comercializados entre a empresa extratora e a licitante. 

 

Ao compulsar a documentação, verifica-se que efetivamente foi 
apresentada Licença de Operação em nome de Sandra Maria dos Santos, 
inscrita no CNPJ nº 13.413.793/0001-12, sob nº 068/2029, junto ao Municipio 
de Taquara – RS. 

 

Outrossim, também foi apresenta Declaração da empresa Sandra 

Maria dos Santos que refere entregar pedras para a empresa Remi da Silva 

Pedreira, que por sua vez, repassa a empresa Alex F. Tem Caten. 
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No caso em concreto, em que pese haver intermediação entre as 

partes que produzem, revendem e entregam as pedras, não verificando-se 

qualquer irregularidade neste ponto, mas apenas algo relacionado a venda do 

produto, como costumeiramente feito entre empresas. 

 

E tais fatos, de tão costumeiros, já estavam previstos no edital, 

motivo pelo qual não verifica-se qualquer irregularidade nos documentos 

apresentados a comissão, podendo ter havido apenas um equivoco na 

compreensão do texto, mas cujos documentos apresentados são aptos a 

compreender a realidade da questão, bem como por não haver qualquer 

irregularidade. 

 

Ante todo o exposto, OPINA esta Assessoria Jurídica pelo não 

acolhimento da impugnação oposta, com base na fundamentação acima, bem 

como seja dado prosseguimento ao feito. 

 

À consideração superior. 

 

Campina das Missões - RS, 18 de agosto de 2022. 

 

 

__________________________ 

Patrick José Damke 

Assessor Jurídico 
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