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À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 447/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 

 

ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.522.407/0002-09, 

com endereço à Rua 5, nº 506, Quadra Ind 1/9 Lote 4, Distrito Industrial, em Barra do Garças – MT, 

representada nesta por seu procurador, senhor Lucas Fernando Vieira Gomes, portador do CPF nº 

006.211.331-32 e do RG 4735492 DGPC-GO (procuração já juntada), podendo ser contactado pelos 

e-mails (lucasfvgomes@gmail.com e/ou industria_alianca@yahoo.com,) e pelo telefone (66)9 9668-

0886, vem por meio desta apresentar contrarrazões ao recurso solicitado pela empresa J.A TAVEIRA 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 34.299.045/0001-20, no 

protocolo 9439/2020 de 30/06/2020, o qual trata da desclassificação da referida empresa por não 

apresentar proposta decorrido o prazo útil para tal e posteriormente tendo interposto recurso alegando 

o não-recebimento de e-mails por parte desta fúlgida comissão.  

A referida empresa alega em seu recurso: 

‘’Ocorre que, diferentemente do quanto constou em ata de sessão de licitação a recorrente 

NUNCA FORA CONVOCADA POR EMAIL (negrito nosso), convocação esta que aguardava para 

exercer seu direito. 

Pois bem, tendo tomado conhecimento pelo site da Prefeitura de que havia precluído seu direito 

ao empate ficto, tratou, imediatamente de encaminhar sua nova proposta visando cobrir a proposta 

originalmente vencedora. 

Note-se que a recorrente encaminhou a nova proposta assim que soube que seu direito havia 

‘supostamente’ precluído. 

Mas, como pode precluir o direito da recorrente se nem a Administração nem mesmo 

cumpriu com o procedimento de convocação? (negrito nosso) 

Veja que a preposta da recorrente inclusive solicitou ao preposto da Administração que 

comprovasse o encaminhamento da solicitação por email, sem, contudo, obter qualquer resposta: 

mailto:lucasfvgomes@gmail.com
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Figura 1 – E-mail enviado pela recorrente ao Setor de Licitações. Muita atenção para o e-mail remetente. 

... 

No caso em questão em que pese a Comissão de Licitação declarar em ata de licitação 

que havia realizado a convocação da recorrida por email, não o fez; o que fere a Teoria dos 

Motivos Determinantes tão amplamente reconhecida pelos nossos tribunais. 

Pela Teoria mencionada, mais do que apontar os motivos ensejadores do ato administrativo, 

deve o órgão público ainda comprovar a sua ocorrência, fato que ao longo dos dias que sucederam a 

sessão não se realizou, nem mesmo após ser direta e objetivamente instada pela recorrente a 

apresentar a convocação por email que a Comissão declarou ter feito. 

... 

E nem se diga que a publicação do Diário Oficial bastaria, uma vez que, sendo alardeado pela 

Comissão de que haveria comunicação por email, por óbvio que houve a indução da recorrente a 

aguardar o email. 

Mais, pelo princípio da boa fé processual, tendo a Comissão informado que faria a convocação 

da recorrente por email, nada mais justo que se cumpra com o que compromissado. Tanto assim, que 

mencionou, equivocadamente, na ata que havia convocado a recorrente por email (negrito nosso). 

Neste sentido, serve o presente recurso para requerer: 
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a) Seja apresentada a convocação da recorrente realizada por email, nos termos 

mencionados na ata de sessão de licitação, destinada a o exercício do seu direito ao 

empate ficto; e, 

b) Caso não seja comprovada referida convocação, o que pode acontecer por erro material 

no procedimento, seja oportunizada na convocação à recorrente.” 

Em itálico transcrevemos partes do recurso, mantendo-se eventuais erros gramaticais e de 

concordância. Pois bem, dando continuidade, iremos demonstrar que a recorrente age com flagrante 

má fé e alicantinas diversas. 

 Na fase de credenciamento do presente edital, a J.A TAVEIRA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, indicou como sua representante a senhora Vilma Lira Nogueira 

Massuia, portadora do CPF 866.200.961-15, conforme consta em ata e para melhor entendimento, 

fizemos questão de anexar neste, inclusive a procuração apresentada para tal. A distinta senhora, 

durante a sessão, forneceu o seguinte e-mail para a Comissão: vilmamassuia@hotmail.com , o que é 

totalmente de acordo com os trâmites legais, visto ela poder representar a empresa recorrente em atos 

licitatórios dos mais diversos tipos, conforme a procuração apresentada.  

mailto:vilmamassuia@hotmail.com
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Figura 2 - Página 03 do arquivo CREDENCIAMENTO J.A.TAVEIRA.pdf disponível na página de licitações da Prefeitura Municipal 
de Primavera do Leste - MT. 
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Figura 3 - Página 04 do arquivo CREDENCIAMENTO J.A.TAVEIRA.pdf, idem acima. 
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Figura 4 - Página 04 do arquivo CREDENCIAMENTO J.A.TAVEIRA.pdf, idem acima. 



 ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA Barra do Garças – MT 
 

 
 

Rua 05, Bairro Industrial – Barra do Garças – MT. CEP: 78.600-000.  FONE: (66) 3401-4380. 
 CNPJ: 07.522.407/0002-09 

 

As imagens acima tratam-se das páginas da procuração fornecida pela senhora Vilma Lira Nogueira 

Massuia durante a fase de credenciamento do certame. 

 

 A seguir, mostraremos como a empresa recorrente não apenas foi notificada durante todas as 

etapas do certame como também houve a publicação no Diário Oficial. Os e-mails foram enviados para 

o endereço eletrônico: vilmamassuia@hotmail.com, fornecido, obviamente, pela procuradora da 

empresa. Visto que esta comissão não teria adivinhado pra qual e-mail enviar, por óbvio. Para não 

causar extensão nem enfado demasiados, anexamos alguns poucos e-mails enviados pela Comissão 

a todos os participantes do certame. E por todos entenda-se o que é: todos mesmo, inclusive a 

recorrente que alega não o haver sido. Segue: 

 

Figura 5 - E-mail enviado pela Comissão para a distinta Vilma Massuia, procuradora da J.A Taveira, o qual trata da convocação 
da mesma para nova proposta no dia 05 de junho de 2020. 

mailto:vilmamassuia@hotmail.com
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Figura 6 - E-mail enviado pela Comissão a todos os participantes do certame, inclusive para a senhora Vilma Massuia, em 
que trata da convocação da empresa E-Tag Construções e Comércio LTDA no dia 08 de junho de 2020. 

 

 

Figura 7 - Outro e-mail enviado pela Comissão, este do dia 01 de junho de 2020. E atestando a lisura da Comissão, como 
sempre, também foi remetido para o e-mail da senhora Vilma Massuia. Curioso. 
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Figura 8 - Convocação constante no DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste, edição 1707, ano XIV, do dia 05 de 
junho de 2020. 

 

 

Dito isto e pelo exposto acima, a grave alegação da J.A TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

EIRELI – ME, de que não foi em momento algum avisada, notificada, cautelada, informada, precavida 

ou acautelada via e-mail por esta Comissão, é, para dizer o mínimo, constrangedor. Ainda que fosse 

este o caso, e deixamos claro que não o foi, houve a publicação da ata no Diário Oficial do Município 

de Primavera do Leste, no dia 05/06/2020. Ou seja, a nobre Comissão fez um esforço considerável 

em avisar, conforme edital, tanto por e-mail quanto por meios oficiais, aos participantes do certame. 

Em todos os e-mails enviados pela Comissão, curiosamente,  entre os endereçados, consta a senhora 

Vilma Lira Nogueira Massuia, responsável pelo e-mail vilmamassuia@hotmail.com, o qual foi, repito, 

mailto:vilmamassuia@hotmail.com
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fornecido para a Comissão tratar dos assuntos pertinentes à esta Tomada de Preços. Na figura 05 

acima, vê-se a convocação da recorrente feita por e-mail, conforme solicitada pela mesma na letra a) 

do seu requerimento. Confirmando-se por seguinte que houve a devida convocação, tanto por e-mail 

quanto pelo Diário Oficial, o pedido pela recorrente na letra b) de seu recurso perde o propósito.  

 Ora, diante do exposto e do alegado, em nosso entendimento, não há motivo algum, em se 

considerando aqueles de boa prática e da ética, para o recurso impetrado.  

 Desta feita, solicitamos: 

a) O não aceitamento do recurso da J.A TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

EIRELI – ME; 

b) O prosseguimento do certame. 

 

Sem mais para o presente e estimando votos de mais elevado estima, despedimo-nos. 

 

 

 

 

Barra do Garças/MT, 06 de julho de 2020. 

 

 


