
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
SETOR: PREGÃO ELETRÔNICO

OFÍCIO Nº 001/2023-CPL
Araguatins-TO, Segunda, 16 de janeiro de 2023

A Ilma. Senhora ULISSEVANIA SALLES
Secretária Municipal de Educação
NESTA

Ref.: Diligência junto a SEMED. Denúncia sobre vinculação de empresa. PE/2023.007 -SME SRP. 
EGISTRO DE PRECO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE ARAGUATINS 
DURANTE O EXERCICIO DE 2023. Vedação de Participação. Art. 9º, III Lei 8.666/93. Licitante: 
M A DE P SILVA LTDA (denunciante). Licitante: A. Pinheiro de Araujo LTDA (denunciada).

Ilma. Senhora Secretária,

Considerando a prerrogativa que a lei concede às autoridades julgadoras, em sede de 
processos de licitação, em especial sob a luz do art. 43, § 3º da Lei 8.666/93 e, por analogia, o 
disposto no parágrafo único do art. 47 do Decreto Federal nº 10.024/2019, reporto-me a pessoa de 
vossa senhoria para solicitar informação sobre a suposta existência de vínculo administrativo da 
empresa A. Pinheiro de Araujo LTDA com o órgão da secretaria a qual a vincula sua ordenação 
financeira e orçamentária.

A referida solicitação busca sanar o questionamento trazido pela licitante M A DE P SILVA 
LTDA, feito em sessão pública, no formato eletrônico, quando da realização do pregão 
supracitado, contendo os seguintes termos:

"16/01/2023 10:51:39 - F. M A DE P SILVA LTDA - Negociação Item 0006: Sr. 
Pregoeiro Temos um Questionamento sobre a Empresa A. Pinheiro de Araujo 
LTDA, a Empresa possui viculo (SIC) com a Administração, destacamos tambem 
(SIC) quem a empresa ao participar do certame fez declaração falsa ao declarar 
´´Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem 
como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.´´ ´´Declaro para os 
devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores."
(...) Por Esse Motivo Pedimos de Emediato (SIC) desclassificação da empresa do 
processo e que instaure um processo Administrativo, Na forma do art. 9º, inc. III, 
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da Lei de Licitações, não 1Cpoderá (SIC) participar, direta ou indiretamente, da 
licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 
necessários 1D (SIC), 1Cservidor(SIC) ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação. "

Ademais, informo que o processo encontra-se suspenso para deliberação quanto ao 
questionamento, o qual somente será reiniciado após a apuração dos fatos relatados.

Sendo o que temos para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por:
Signatário(a): SIDNEY DA SILVA VIANA, PREGOEIRO OFICIAL - DECRETO N 298/2021
Data e Hora: 16/01/2023 12:44:56

A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado
ou pelo endereço https://kitpublico.com.br/validar/documento/oficio1/a9b99f6c-
50e5-11eb-8f05-8f48b8c6b63f/334934ac-95a9-11ed-b087-5d36f83b3b79
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