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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00046/2022 

Processo Administrativo nº 0405002/2022-PMA 

 

 

 

 

MYO2 SOLUÇÕES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 

CNPJ 15.564.580/0001-17, estabelecida à ROD DO MARIO COVAS,551, LEVILANDIA, 

Ananindeua-PA, CEP 67015-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a) GENNY MISSORA YAMADA, residente na CONJ 

GREEN VILLE I, 5000 QD 4 LT 09, PRQ VERDE, Belém-PA, CEP 66635-010, portador(a) 

do CPF 634.052.372-20, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria, vem, 

respeitosamente e nos termos do Edital e da Legislação, interpor 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

Contra decisão, expondo para tanto os fatos e fundamentos a seguir deduzidos: 

DOS FATOS  

 

1-A empresa Recorrente credenciou-se no procedimento licitatório de pregão eletrônico, 

cujo objeto é REFERE-SE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR-

CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ALTAMIRA E SECRETARIAS AGREGADAS. 

2-O valor de Referência era de R$ 15.047.929,75 (15 milhões e quarenta e sete mil e 

novecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos). 



 

 
 

MYO2 SOLUÇÕES EM SAÚDE INDÚSTRIA EIRELI 

CNPJ: 15.564.580/0001-17 
Inscrição Estadual: 153721812 

Rodovia do Mário Covas, 551 

Levilandia 

Ananindeua - PA - CEP: 67015-000 

 3- Após análise da documentação de habilitação, o pregoeiro,  Habilitou as empresas: L 

G DA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS e J. DE O. NOGUEIRA LTDA. 

 

DO DIREITO 

 

1- QUANTO A INEXEQUIBILIDADE DAS EMPRESAS 

As empresas : L G DA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS e J. DE O. NOGUEIRA 

LTDA, habilitadas no certame deram  o menor lance nos itens que venceram, ocorre porém que o 

valor de suas propostas foi  muito inferior ao de referência. solicitada pelo pregoeiro ambas 

apresentaram planilhas de custos equivocadas e confusas que não comprovavam a exequibilidade 

do preço ofertado. 

   O art. 48 da Lei 8666/93 cuida de dois assuntos a saber: 

i) as questões de classificação e inexequibilidade de propostas e 

ii)  ii) a necessidade de garantias adicionais. 

    O primeiro assunto está expresso no § 1º do referido artigo e diz respeito ao 

cálculo para determinar se uma proposta deve ou não ser considerada inexequível, em 

primeira análise. Tal prescrição afirma que deverá ser analisado se o valor constante da 

proposta é inferior a 70% (setenta por cento) do menor valor obtido entre os seguintes: (a) 

média aritmética das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração e (b) 

valor orçado pela administração. In verbis: 

 

Art. 48…Serão desclassificadas: 

(…) 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a 

ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que 

os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório 

da licitação. 

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se 
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manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para 

obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei 

9.648, de 1998) 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 

por cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei 9.648, de 

1998) 

b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei 9.648, de 1998). 

    

   Com base na Súmula TCU 262, a conclusão pela inexequibilidade da 

proposta não deve se limitar aos cálculos determinados pela Lei de Licitações, mas deve 

ser oportunizado à empresa que ofertou a proposta sinalizada como inexequível a chance 

de demonstrar que possui meios para executar a avença da forma como propõe. 

   Como no caso concreto houve a demonstração da exequibilidade da 

proposta, resta esclarecido e justificado esse ponto. 

   O segundo assunto tratado no art. 48 da Lei de Licitações, está expresso no 

seu § 2º, e versa sobre a apresentação de garantia adicional. Vale leitura ao texto da Lei: 

„Lei 8666/93 

Art. 48… 

§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da 

proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas 

„a‟ e „b‟, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, 

dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor 

resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. (Incluído pela Lei 

9.648, de 1998).‟ (grifo nosso). 

45. Nos termos do diploma legal exposto, poderá ocorrer situações em que a proposta 

não tenha sido considerada inexequível e, mesmo assim, tenha que apresentar garantia 

adicional, bastando que o valor global da proposta esteja abaixo de 80% do menor valor 

entre as alíneas „a‟ e „b‟ do §1° do art. 48 da Lei 8666/93. 

   Toda e qualquer proposta considerada manifestamente inexequível nos 

termos do art. 48, §1º da Lei 8666/93, ainda que demonstradas as condições para 
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executá-la da forma como apresentada, segundo dispõe a Súmula 262 do TCU, estará 

obrigada a apresentar garantia adicional, instrumentalizada nas modalidades previstas no 

art. 56, §1º da Lei 8666/93. Com efeito, a Súmula 262 do TCU não desobrigou o licitante 

da apresentação da garantia adicional prevista em lei. 

 

 

2- QUANTO A DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA A HABILITAÇÃO JURÍDICA 

   A empresa L G DA CONCEICAO COMERCIO E SERVIÇOS, não juntou 

contrato social da empresa, conforme solicitação do Edital do certame.  De acordo com o 

Decreto nº 10.024/2019, que passou a regulamentar o Comprasnet, todos os licitantes 

deverão cadastrar no sistema eletrônico suas propostas e seus documentos de 

habilitação, o envio desses documentos portanto é prévio, quando do cadastramento da 

proposta no sistema eletrônico. Essa opção do Decreto nº 10.024/2019 é confirmada em 

seu art. 25: “O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de 

habilitação não será inferior a oito dias úteis, contado da data de publicação do aviso do 

edital” (Grifamos). 

O art. 26 do regulamento detalha o procedimento para apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante. 

Vejamos: Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes 

encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

(Grifamos.) 

Fica claro, então, o dever de todos os licitantes interessados em participar do certame 

encaminharem previamente, por meio do sistema eletrônico, os documentos de 

habilitação exigidos pelo edital, quando da apresentação de suas propostas. 

O § 2º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019 assim dispõe: Art. 26. […] 
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[…] § 2º Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo Distrito 

Federal ou pelos Municípios, quando a licitação for realizada por esses entes federativos, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

Tal como fazia o regulamento anterior, o Decreto nº 10.024/2019 também exige que o 

licitante declare, “em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 

habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital” (art. 26, § 4º). 

Nesse sentido, diante da orientação jurisprudencial de que as exigências dos documentos 

de habilitação atender às disposições expressas da Lei de Licitações, não cabendo 

juntada a posteriore, como ilustramos a seguir: 

Agravo de Instrumento: 

ADMINISTRATIVO-MANDADO DE SEGURANÇA-PREGÃO 

ELETRONICO-DOCUMENTO ENTREGUE FORA DO PRAZO-NA 

FASE DE HABILITAÇÃO DO IMPETRANTE. A habilitação de eventual 

empresa fica condicionada a preenchimento dos requisitos previstos no 

edital, em atendimento a um do princípios básicos do procedimento 

licitatório-VINCULAÇÃO AO EITAL. Hipótese que a empresa descumpriu 

a determinação do edital, de entrega de declaração que não emprega 

menor, vindo a fazê-lo fora do prazo previsto. Agravo desprovido. AI 

0426108-69.2015.8.21.700-RS-1ª Câmara Civil-Relator Newton Luis 

Medeiros Fabrício 

Desta feita, conclui-se que a ausência da documentação exigida no edital do certame, 

enseja em inabilitação. 

     

CONCLUSÃO 

 

  Pelo exposto, em face das razões expostas, a Recorrente requer desta 

Comissão Permanente de Licitação o provimento do presente Recurso Administrativo 

para: 
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A) desclassificar as licitantes L G DA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS e J. 

DE O. NOGUEIRA LTDA, tendo em vista a inexequibilidade de ambas; 

B) Desclassificar ainda a licitante L G DA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS, 

por não cumprimento editalício, juntada de documentação de habilitação jurídica. 

C) Seja reconhecido a dado presseguimento ao certame, com a analise dos demais 

licitantes.  

Termos em que, pede deferimento. 

 

 

Ananindeua PA, 12 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Genny Missora Yamada 

Diretora 

Representante legal 

Myo2 Soluções em Saúde Indústria Eireli 

CNPJ: 15.564.580/0001-17 

 

 

 

GENNY 
MISSORA 
YAMADA:634
05237220

Assinado de forma 
digital por GENNY 
MISSORA 
YAMADA:63405237220 
Dados: 2022.08.12 
15:20:26 -03'00'



 
 

 

Rua 1° de Janeiro, 1899 – Centro / CEP: 68.371.041 - Altamira-PA 

 

CONTRARRAZÕES EM RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

  

Ilustríssima Senhora Thabata Verany Silva Pinheiro, 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Altamira/PA. 

 

 

Processo nº 0405002/2022-PMA 

Pregão Eletrônico nº 046/2022 

 

 

Objeto: Refere-se à serviços de instalação e manutenção de centrais de 

ar-condicionado, para Futura e Eventual contratação, para atender 

diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de 

Altamira – PA. 

 

 

A empresa J. DE O NOGUEIRA LTDA, CNPJ 

10.838.413/0001-01, com sede na Rua Primeiro de Janeiro, nº 1899 – 

Centro, Altamira/PA, por seu representante legal abaixo assinado, vem 

com o devido respeito e consideração à presença de Vossa Senhoria, 

requisitar o respeitável julgamento da presente Contrarrazões, em face das 

alegações apresentadas recai neste momento para sua responsabilidade, o 

qual esta empresa confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser 

praticada no julgamento em questão,  onde  a  todo  o  momento 

demonstraremos  nosso  Direito  Líquido  e  Certo  e  o  cumprimento  

pleno  de  todas  as  exigências  do presente processo de licitação visando 

resguardar aqui os direitos basilares da licitação. 

 

CONTRARRAZÕES EM RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

As Razões do recurso interposto pelas empresas recorrentes 

não devem prosperar, e tem estas Contrarrazões o objetivo de afastar de 

maneira contundente e de forma irrefutável tais  pretenções, pois 

descabidas fática e juridicamente. 

 

SÍNTESE DOS FATOS 

 

A empresa J. DE O NOGUEIRA LTDA foi à vencedora (parcial 

dos itens) do certame de licitação que ocorreu na data de  08 de agosto de 

J DE O NOGUEIRA 
LTDA:10838413000101

Assinado de forma digital por J DE O 
NOGUEIRA LTDA:10838413000101 
Dados: 2022.08.18 11:10:55 -03'00'

JAILSON DE OLIVEIRA 
NOGUEIRA:65334736204

Assinado de forma digital por 
JAILSON DE OLIVEIRA 
NOGUEIRA:65334736204 
Dados: 2022.08.18 11:46:10 -03'00'
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2022, cumprindo na integra o rito processual descrito no instrumento 

convocatório e seus anexos, inconformadas as empresas abaixo 

manifestaram intenção de recurso pelo seguintes motivos; 

 

“O fornecedor A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA 

manifestou intenção de recurso pelo seguinte 

motivo: Sra. Pregoeira! A GOMES DE SOUZA & CIA 

LTDA, pessoa jurídica de direito, privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº , 08.940.228/0001-73 -- A 

tempestivamente vem com fulcro na alínea "a do inciso I, 

do art. 109, da Lei n" 8666/93, à presença de Vossa 

Senhoria, a fim de interpor INTENÇÃO DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO contra a decisão dessa digníssima 

Comissão de Licitação que julgou Habilitada J. DE O. 

NOGUEIRA LTDA, que fica claro que empresa não 

conseguiu comprovar a sua exequibilidade, como será 

demonstrado na peça recursal e as observações. 

Preliminarmente, esta Recorrente pede licença para 

reafirmar o respeito que dedica aos membros da douta 

Comissão de Licitação e à digna Autoridade Julgadora. 

Destaca que o presente recurso tem estrita vinculação à 

interpretação objetiva dos fatos do procedimento 

licitatório. As eventuais discordâncias deduzidas neste 

recurso fundamentam-se no que preconiza de modo 

específico à Constituição Federal, à Lei de Licitações, o 

indigitado Edital, e Acórdãos e Pareceres do Egrégio 

Tribunal de Contas da União, que devem ser aplicados, 

e que não foram observados na decisão desta Comissão 

de Licitação, e conforme item do Ato convocatório desta 

seção. II - Do interesse público A atuação do gestor 

público pauta-se pela perseguição do interesse público, 

respeitando os princípios da Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência 

consagrados no caput do artigo 37 da Constituição 

Federal, bem como aqueles previstos no artigo 3º da Lei 

8.666/93, in verbis: Art. 3º A licitação destina-se a 

garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (g.n.) 

J DE O NOGUEIRA 
LTDA:10838413000101

Assinado de forma digital por J DE O 
NOGUEIRA LTDA:10838413000101 
Dados: 2022.08.18 11:11:20 -03'00'
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Por ser ato administrativo, o edital observa os ditames 

legais, "Manifesto intenção de recurso, pelo direito do 

contraditório, com base no art. 26 do decreto 5.450/05, 

uma vez que a empresa J. DE O. NOGUEIRA LTDA, 

supostamente vencedora apresentou erroneamente sua 

planilha e seus custos. Respeitosamente, considerando-

se o valor máximo estimado pela Administração, 

conforme previsão do Edital em comento, vislumbra-se 

que a proposta vencedora não pode ser considerada 

exequível, uma vez que destoa completamente dos 

preços médios praticados no mercado. Ademais, valor 

inexequível entende ser a doutrina como sendo: 

“...aquele que sequer cobre o custo do produto, da obra 

ou do serviço. Inaceitável que empresa privada (que 

almeja sempre o lucro) possa cotar preço abaixo do 

custo, o que levaria a arcar com prejuízo se saísse 

vencedora do certame, adjudicando-se-lhe o respectivo 

objeto. Tal fato, por incongruente com a razão de existir 

de todo empreendimento comercial ou industrial (o lucro), 

conduz, necessariamente, à presunção de que a 

empresa que assim age está a abusar do poder 

econômico, com o fim de ganhar mercado ilegalmente, 

inclusive asfixiando competidores de menor porte.” 

(PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos da Administração Pública. 

p.559)= No presente caso, observa-se uma flagrante 

disparidade do valor apurado pela Administração, como 

média aceitável de mercado, e o valor final da proposta 

vencedora. Na peça demonstraremos por meio de 

cálculos a média dos valores apresentados pelas outras 

empresas concorrentes para a realização dos serviços. 

Assim sendo, em uma análise superficial pode-se 

afirmar que a licitante vencedora e, bem assim, a 

Comissão de Licitação não compreenderam o esforço a 

ser empreendido no trabalho a ser contratado pelo 

Município de Altamira. Neste sentido, o valor da 

proposta da empresa vencedora, notoriamente não 

acoberta o custo dos materiais e mão-de-obra 

especializada, necessários para execução do objeto da 

licitação, frisa-se. Outrossim, por motivos de 

razoabilidade e proporcionalidade, e princípios 

correlatos à Administração, como da eficiência, o que 

precisa ser observado, é a possibilidade no mundo real 

de cumprimento do contrato administrativo quanto ao 

objeto do presente certame licitatório por parte da 

J DE O NOGUEIRA 
LTDA:10838413000101

Assinado de forma digital por J DE 
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empresa vencedora. O artigo 26 do Decreto 5.450/05, 

que regulamenta o pregão na sua forma eletrônica, 

estabelece que “declarado o vencedor, qualquer licitante 

poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 

motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando 

lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar 

as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-

razões em igual prazo, que começará a contar do término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 

seus interesses”. Por outro lado, verifica-se também 

contrariedade à garantia do direito de petição, prevista 

no inciso XXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, 

além da ampla defesa, garantida no inciso LV do mesmo 

dispositivo constitucional, que, aliás, é exercida pelos 

“meios e recursos a ela inerentes”. Não é demais lembrar 

que, no meio disso tudo, também é direito subjetivo 

próprio de cada licitante a fiel observância do 

procedimento legalmente estabelecido para o 

procedimento licitatório (conforme o artigo 7º do Decreto 

5.450/05, o artigo 6º do Anexo I do Decreto 3.555/00 e 

o artigo 4º da Lei 8.666/93). De forma a evitar a 

anulação de todo do processo licitatório por vias legais.” 

 

“O fornecedor CTM BRASIL CONSTRUCAO E 

PROJETOS LTDA manifestou intenção de recurso 

pelo seguinte motivo: Sr. Pregoeiro, a empresa 

informou em sua planilha de custos que vai pagar 

comissão para os funcionários, e entendemos mediante 

a CLT que funcionário tem que ser pago por diária 

mediante contrato firmado entre as partes ou salário fixo 

mensal por meio da CTPS, a empresa também não 

informou os gastos que terá com EPI’S e EPC’S e nem tão 

pouco aluguéis de andaimes gastos com deslocamentos 

mobilização, para fazer a retirada das centrais, a 

planilha apresentada não segue as porcentagens de 

gasto, solicito a douta comissão mais uma vez que revise 

algumas planilhas, pois sabemos bem que os encargos 

de uma empresa não se limita exatamente aos valores 

informados por algumas empresas, salientamos q nossa 

intenção é prezar pelo bom desempenho do serviço 

público. Sr. Pregoeiro a empresa J. DE O. NOGUEIRA 

LTDA, está com suas certidões negativas vencidas e não 

apresentou as declarações de Elaboração 
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independência da proposta e capacidade financeira 

conforme os modelos V e VII em anexo ao edital. Sr. 

Pregoeiro entendo que a prefeitura e uma instituição 

seria e que todos os licitantes teriam que ter organização 

ao montar os documentos para a referida licitação, pode 

ver que dentro do sistema consta até atividade escolar 

de criança. senhor pregoeiro só a título de 

esclarecimento, é correto a empresa fazer assinatura 

digital em documentos q não são necessário uma vez que 

são documentos que não necessitam ser assinados, tem 

páginas para consulta dos mesmos. 

 

“O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE 

INDUSTRIA EIRELI manifestou intenção de recurso 

pelo seguinte motivo: Sra. Pregoeira, manifestamos 

intenção de recurso contra visto a Franca 

inexeqüibilidade das propostas das empresas 

habilitadas. Quanto a empresa J. DE O. NOGUEIRA 

LTDA, além de inexequível a mesma juntou planilhas 

confusas e incompletas sem demostrar vantajosidade 

na proposta ou que a mesma era exequível. 

Manisfestante intenção de recurso ainda contra a 

empresa L G DA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS 

observamos planilhas confusas e incapaz de demostrar 

a exequibilidade dos valores da proposta, além disso a 

empresa não juntou todas as documentações da 

habilitação jurídica, ausência de contrato social.” 

 

As Recorrentes Irresignadas com a aceitação da proposta e 

habilitação da Recorrida, insurge com alegações, de forma frágil e 

infundadas, quanto ao suposto descumprimento de itens do edital, no 

entanto tais alegações não merecem prosperar.  

 

Primeiramente destacamos que as razões recursais transcritas 

acima são infundadas, sendo perceptível o desespero das recorrentes, em 

obter através dos argumentos falhos em seus recursos o que não 

conquistaram na sessão de lances, não apresentando preços que lhe 

colocassem em melhor posição no certame, e em face ao desespero como é 

notado nas afirmações proferidas, onde as recorrentes demonstram por 

mais de uma vez o desconhecimento da documentação prevista no edital 

bem como a apresentada pela empresa vencedora, tentando distorcer os 

fatos.  

 

Todas as argumentações presentes nos recursos são baseadas 
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em meras presunções, ilações e indícios, no mais das vezes, fundados em 

informações inverídicas, organizadas fora do contexto ou pinçadas à 

conveniência dos interesses das Recorrentes. 

 

Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, respeitam-se as 

tentativas e argumentos das empresas por ora recorrentes em apresentar 

suas considerações a respeito da decisão desta Pregoeira, mas conforme 

será exposto a seguir, a insistência em reconhecer supostas irregularidades 

existentes na condução do julgamento do certame e a insistência em 

declarar que a proposta/documentação apresentada pela Recorrida não 

preenche o exigido pelo Edital devem ser tão logo rechaçadas. 

 

A empresa Recorrente A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA, não 

registrou seu recurso administrativo na forma concedida e no prazo 

estabelecido no Edital.  

 

As empresas Recorrentes CTM BRASIL CONSTRUCAO E 

PROJETOS LTDA e MYO2 SOLUÇÕES EM SAÚDE INDÚSTRIA EIRELI, 

em sitense  em suas peças recursais alegam; 

 

Trechos extraidos dos referidos documentos 

 

1 - “...acerca da planilha de composição preço confusa 

apresentada pela empresa a qual a douta comissão 

habilitou .onde podemos claramente observar 

inexequibilidade em todos os itens abaixando cerca de 

50% e não conseguindo deixar claro o seu lucro, 

encargos trabalhistas e demais custos claros que toda 

empresa terá para uma execução de qualidade...” 

 

“As empresas : L G DA CONCEICAO COMERCIO E 

SERVICOS e J. DE O. NOGUEIRA LTDA, habilitadas no 

certame deram o menor lance nos itens que venceram, 

ocorre porém que o valor de suas propostas foi muito 

inferior ao de referência. solicitada pelo pregoeiro ambas 

apresentaram planilhas de custos equivocadas e 

confusas que não comprovavam a exequibilidade do 

preço ofertado.” 

 

2 - “...a douta Comissão de Licitação julgou 

indevidamente habilitada a empresa J. DE O. 

NOGUEIRA LTDA, inscrita ao CNPJ sob o n°. 

10.838.412/000-01, quando a mesma apresentou em 
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desconformidade com este edital os seguintes 

documentos, certidões negativas vencidas e não 

apresentou as declarações de Elaboração independente 

da proposta e capacidade financeira conforme os 

modelos V e VII em anexo...Sendo assim, as certidões 

negativas apresentadas com data de emissão em 05 de 

julho de 2022 com prazo de validade expresso por 30 

(trinta) dias encontra-se vencida, não tendo valor legal e 

indo contra a exigência do edital, tornando a licitante 

inabilitada.” 

 

Vejamos os fatos; 

 

1- as empresas recorrentes, não chegam nem perto de evidenciar a 

inexequibilidade do preço da J. DE O NOGUEIRA LTDA, ônus esse que, 

diga-se, era somente seu. De fato, é de quem alega o ônus da prova quanto 

à inexequibilidade não existindo, qualquer indicação de inexequibilidade. 

 

Cabe recordar que, durante o certame, na fase de julgamento da proposta, 

a pregoeira realizou diligência a empresa melhor classificada da 

necessidade de comprovação de exequibilidade da proposta. A empresa J. 

DE O NOGUEIRA LTDA respondeu, anexando no sistema Licitanet, 

planilha de composição de custos afirmando que “os percentuais de Custos 

Indiretos e Lucro apresentados em nossa proposta são plenamente 

suportados pela empresa e garantimos a execução dos serviços nos mais 

altos níveis de qualidade.  

 

o TCU já se manifestou, conforme Súmula 262, in verbis: 

 

“O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas 

a e b, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção 

relativa de inexequibilidade de preços, devendo a 

Administração dar à licitante a oportunidade de 

demonstrar a exequibilidade da sua proposta.” 

 

Verifica-se, portanto, que o entendimento do Tribunal de 

Contas da União, direciona-se no sentido de que a inexiquibilidade de uma 

proposta possui presunção relativa, ou seja, não se pode simplesmente 

afirmar que determinada proposta é inexequível, para tal deve haver a 

comprovação de que o licitante realmente não poderá cumprir o contrato. 

 

Neste contexto, importante ressaltar que as propostas são 

formuladas pelos licitantes, com base naquilo que a Administração dispõe 
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no Edital e, obviamente, na sua realidade mercadológica. Por isso, é o 

próprio licitante quem possui a prerrogativa de dizer quanto pode 

cobrar para executar o serviço a que se propõe prestar. Por isso, 

conforme se lê na Súmula acima transcrita, os Tribunais têm orientado à 

Administração a não fazer julgamentos objetivos para declarar propostas 

inexequíveis, o que acarreta na desclassificação do concorrente e pode 

impedir ao ente que contrate a proposta mais vantajosa. 

 

No mais, cumpre destacar que a Administração é 

extremamente cautelosa em relação ao cumprimento de seus contratos, e 

que se houver qualquer descumprimento por parte dos seus fornecedores 

ou prestadores de serviços, todas as medidas cabíveis já estão prevista no 

ato convocatório. 

 

 

2 – E percepitivel que a empresa recorrente não fez a leitura necessaria do 

Edital, bem como na documentação de habilitação da empresa J. DE O 

NOGUEIRA LTDA, vejamos o que diz o Edital: 

 

17.2. Observações importantes e diligências: 

17.2.1 - O Pregoeiro(a) verificará a autenticidade das 

documentações enviadas, mediante consulta, nos sítios 

oficiais, na base de dados dos órgãos e entidades emissores 

de certidões, constituindo a verificação meio legal de prova, 

para fins de habilitação;  

a) No momento da análise da documentação de 

habilitação será realizado pela Comissão de Licitação 

(EQUIPE DE APOIO) consultas para emissão de 

documentos, nos sites a baixo descrito:  

a.1) para emissão de Certidão Negativa Improbidade 

Administrativa, emitida pelo Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ, no endereço eletrônico 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 

(emitida gratuitamente).  

a.1.1) As consultas serão em nome da sociedade empresária 

licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu 

sócio majoritário.  

a.2) E consulta no cadastro Nacional das Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?or

denarPor=nome&direcao=asc.  
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a.2.1) Será verificado através desta consulta o eventual 

descumprimento das vedações de participar de licitações no 

Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – 

CEIS.  

Obs: A consulta prevista na condição anterior realizar-se-ão 

em nome da sociedade empresária licitante e também de 

eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.  

a.3) Consulta no Portal eletrônico do TCU, na ferramenta de 

pesquisa consolidada de pessoa jurídica, disponível no 

endereço https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.  

a.4) Será feita a verificação da situação cadastral do CPF (se 

está ativo ou não ativo) do proprietário da empresa, que for 

o administrador, o qual irá assinar a futura contratação caso 

seja vencedor. O CPF deve estar regular perante a Receita 

Federal.  

a.5) Consulta no site 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplic

acoes.aspx?id=21.  

Obs.: a documentação citada no item “17.2” não precisa 

ser apresentado pela empresa, pois a Comissão que irá 

realizar as consultas. 

 

No que tange as “certidões vencidas” a empresa recorrente não 

nomina quais são as referidas certidões, no entanto em uma breve 

conferência, trata-se das certidões de consulta pela própria comissão de 

licitação, não tendo esta licitante a obrigatoriedade da apresentação das 

respectivas, conforme destacado acima o que não precisa de maiores 

delongas no assunto. 

 

No que tange as ausências de declarações, referente a 

declaração de capacidade técnica veja o que diz o Edital; 

 

17.1.3.3 - Para as empresas que entregam suas 

declarações financeiras por meio do SPED, deverão 

apresentar o balanço e demonstrações contabeis da 

seguinte forma:  

(i) Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro 

Diário impresso em modo sped;  

(ii) Balanço Patrimonial impresso em modo sped;  

(iii) Declaração de capacidade financeira impresso em 

modo sped ou modelo Anexo XII, ou outro que contenha 

os indices extraídos do balanço; 

 

A declaração de capacidade financeira está condicionada as 
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empresas que fizeram o envio do balanço patrimonial via SPED, que não e 

o caso de nossa empresa, nosso balanço foi enviado via junta comercial, 

conforme se apresenta na documetação de habilitação. 

Nobre julgador, os presentes recursos tentam distorcer dados 

presentes e previstos no edital. 

 

Referente ausência da declaração de elaboração de proposta 

independente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente Declaração consta perfeitamente firmada, vide na 

documetação de habilitação declarada. 
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Por fim, cumpre esta Recorrida enaltecer não só o trabalho até 

aqui realizado pela  Pregoeira, Comissão de Licitação e equipe técnica da 

Prefeitura Municipal de Altamira, como ressaltar que sua decisão se baseia 

tão somente no respeito às regras dispostas quando da publicação do 

instrumento convocatório, as quais, como se sabe, eram de amplo 

conhecimento de todos os participantes no Pregão. 

 
ASSIM, VERIFICA-SE QUE A INTENÇÃO DA RECORRENTE 

TEM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO COM INTUITO DE 

TUMULTUAR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, 

COM ARGUMENTOS INFUNDADOS, QUE SE ACATADOS, ESTARIA 

DETURPANDO A FINALIDADE DA LEI DE LICITAÇÕES, QUANDO 

PREVIU TAL DISPOSIÇÃO. 

 
Diante dos fatos apontados, pior, é requerer a alteração do resultado do 

certame por alegações sem nenhum fundamento legal deixando de 

contratar com a Recorrida que possui capacidade técnica conforme previsto 

no edital e na legislação vigente e apresentou a proposta mais vantajosa à 

Administração, por ser essa mais econômica e indubitavelmente verossímil 

e que tenha atendido a todas as exigências do edital e da legislação em 

vigor. 

  

DO PEDIDO 

 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados em 

comum acordo com o Edital de Licitação, com a Legislação Vigente, e suas 

alterações, as demais normas que dispõem sobre a matéria, as empresas 

RECORRENTES, passa a requerer: 
 

a) O indeferimento em sua totalidade dos RECURSOS 

ADMINISTRATIVO interpostos pelas empresas MYO2 

SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI e CTM BRASIL 

CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, por não possuir 

embasamento plausível de apreciação. 

 

b) O deferimento em sua totalidade das CONTRARRAZÕES 

apresentadas pela empresa J. DE O NOGUEIRA LTDA, para que 

a mesma seja declarada Adjudicada e Homologada no certame 

licitatório, garantindo assim os seus reais direitos adquiridos, 

prosseguindo com a fase cursiva da licitação para contratação. 
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c) A devida aplicação dos Princípios da Probidade Administrativa, 

da Legalidade, do Julgamento Objetivo e da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório. 

 

 

Neste Termos 

 

Perde e Espera Deferimento  

 

Altamira (PA), 18 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

J. DE O NOGUEIRA LTDA 

JAILSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA 

CPF n° 653.347.362-04 RG n° 2561253 SSP/PA 

Representante Legal 
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PROPOSTA FINAL 

 

PREGÃO ELETRONICO Nº 046/2022  

A  

Prefeitura Municipal de Altamira  

Sr(a). Pregoeiro(a)  

Prezado(a) Senhor(a): 

 

A empresa L G DA CONCEIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ/MF nº 

32.069.611/0001-82, sediada à Rua União, n° 1464, Bairro Boa Esperança, CEP: 68377-540, por seu 

representante legal infra assinado, vem, com fulcro no Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02 e Sub item 

19.1.4 do respectivo Edital, à presença de Vossa Senhoria, na melhor forma do Direito, 

observando os princípios constitucionais basilares de todo e qualquer procedimento licitatório, 

apresentar as: 
 

CONTRARRAZÕES 
 

Interessados em participar do certame em epígrafe, a empresa L G DA CONCEIÇÃO COMERCIO E 

SERVIÇOS (RECORRIDA) fez a análise dos documentos licitatórios e até a data de 08/08/2022 às 11h53, 

aprazada no Edital Pregão Eletrônico n° 046/2022 efetuou o protocolo da Proposta e seus anexos, cujo o 

objeto era a: “REFERE-SE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 

E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTAMIRA E SECRETARIASD AGREGADAS COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESSE TERMO 

DE REFERÊNCIA”. 

Habilitada para a disputa de lances, a empresa RECORRIDA sagrou-se vencedora com o preço de R$ 

529.685,16 (Quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais, e dezesseis centavos), ou seja, 

ofertou o seu melhor preço para a municipalidade, reunindo um preço justo que proporciona apresentar 

qualidade nos serviços e nos materiais. 

Diante disso, a Sra. Pregoeira solicitou a Proposta de Preços atualizada e os documentos 

pertinentes, abrindo então o prazo para manifestação e interposição de possíveis recursos administrativos 

em face a decisão competente da Sra. Pregoeira, que após análise da documentação atinente, sagrou a 

empresa RECORRIDA vencedora do certame. No tempo de manifestar e interpor os respectivos recursos 

administrativos, a MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIREL (RECORRENTE) interpôs o seu Recurso 

Administrativo, que em suma, alegou que a empresa RECORRIDA não cumpriu com as seguintes exigências 

do Edital: 

O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI manifestou intenção de 
recurso pelo seguinte motivo:  Manisfestante intenção de recurso ainda contra a empresa 
L G DA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS observamos planilhas confusas e incapaz de 
demostrar a exequibilidade dos valores da proposta, além disso a empresa não juntou 
todas as documentações da habilitação jurídica, ausência de contrato social. 
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Diante de algumas surpresas, utilizamos do presente para afirmar que as alegações não devem 

prosperar, pelas razões de direito que seguirão elencadas no presente documento. 

 

DA ADMISSIBILIDADE DAS CONTRARRAZÕES 
 

A doutrina aponta como pressupostos das CONTRARRAZÕES: a existência de um recurso 

administrativo que visa a anulação da decisão da autoridade administrativa, devendo ser tempestiva e 

devidamente fundamentada, contrapondo os pedidos do respectivo recurso administrativo. 

Sendo assim, contrarrazoamos amplamente justificados pelos dispositivos legais atinentes, 

conforme os termos do art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02 e Subitem 19.1.4 do respectivo Edital, se não 

vejamos: 

Art. 4º: A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as 

seguintes regras: (...) XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; Sublinhamos e negritamos. 

 

A presente CONTRARRAZÃO é tempestiva e, portanto, deve ser acatada e analisada pela Sra. 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Altamira/PA. 

 

Alega o não atendimento do subitem 17.1.1.d) Registro comercial, em caso de empresa individual; 

Segue abaixo conforme no sistema: 
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Alega o não atendimento do subitem 16.4.1: “Inexequibilidade de proposta”. 

Segue abaixo composição de preço , conforme anexadas em sistema eletrônico. 
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Notas Fiscais abaixo: 
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DO PEDIDO 

 
A empresa L G DA CONCEIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS, ora RECORRIDA, demonstrou que deve 

permanecer VENCEDORA DO CERTAME, pelas razões de fato e de direito aqui elencadas e assim requer:  

a) a TOTAL IMPROCEDÊNCIA do Recurso Administrativo interposto pela Empresa RECORRENTE, uma vez 

que os fatos alegados não podem prosperar, sob pena de ferir direitos fundamentais da licitação;  

b) a intimação do representante da impugnante de todos os atos e diligências que se fizerem 

necessárias e que forem - caracterizar cerceamento de defesa, proibido pela Carta Magna. 

 

Nestes Termos, 

 Aguardamos Deferimento 

ALTAMIRA/PA, 18 de Agosto de 2022. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

L G DA CONCEIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS 

CNPJ: 32.069.611/0001-82 

LUCAS GAMA DA CONCEIÇÃO 

L G DA CONCEICAO 
COMERCIO E 
SERVICOS:32069611000182

Assinado de forma digital por L G DA 
CONCEICAO COMERCIO E 
SERVICOS:32069611000182 
Dados: 2022.08.18 18:35:13 -03'00'



 

 

 
Parecer nº 2608-001/2022-AJM 

Assunto: Recurso – Pregão Eletrônico – 046/2022 

 

 

Vem a esta Assessoria Jurídica, pedido de análise acerca dos Recursos 

Administrativos interpostos pelas licitantes MYO2 SOLUÇÕES EM SAUDE INDUSTRIA 

EIRELI e CTM BRASIL CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA, efetivando várias alegações na 

peça escrita. 

 

É entendimento do Tribunal de Contas da União que, quando da apresentação de 

Recurso, deve-se analisar a existência dos pressupostos recursais quais sejam: Sucumbência, 

Legitimidade, Tempestividade, Interesse e Motivação: 

 

Em sede de pregão eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das 
intenções de recurso deve avaliar tão-somente a presença dos pressupostos 
recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), 
constituindo afronta à jurisprudência do TCU a denegação fundada em exame 
prévio do mérito do pedido. (Acórdão 2627/2013 Plenário – TCU) 

 

Da mesma forma, no âmbito da modalidade Pregão, cumpre esclarecer que, como 

modalidade licitatória regida pela Lei nº 10.520/2002, estabelece regramento próprio e diverso 

do previsto na Lei nº 8.666/1993 em alguns aspectos. Esse é o caso do Recurso. 

 

O art. 4º, XVIII, da Lei nº 10.520/2002 assim reza: 

 

XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata 
e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 
prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando 
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

 

Portanto, pela simples leitura do dispositivo legal acima transcrito, é imperativo, 

como requisito prévio, que a Licitante se manifeste imediata e motivadamente acerca de sua 

intenção de recorrer, a partir do que serão concedidos 3 (três) dias para apresentação das 

razões recursais. 



 

 

 

Analisando os autos do processo, tem-se, pela leitura da ata, que a Licitante 

apresentou intenção recursal. Portanto, com base no entendimento de que deverão ser 

demonstrados, para fins de admissibilidade recursal, os requisitos de Sucumbência, 

Legitimidade, Tempestividade, Interesse e Motivação, percebe-se, que tais requisitos estão 

preenchidos. 

 

Entenda-se que o requisito motivação é, claramente, a exposição objetiva do 

conteúdo da irresignação do licitante, demonstrando qual o ponto da decisão tomada pelo 

Pregoeiro que merece reforma, na sua ótica. A própria lei é clara indicando que a intenção de 

recurso deve ser imediata e motivada, o que, em nosso entender, foi efetivado. 

 

Portanto, de plano, recomenda-se o conhecimento do Recurso, passando-se a 

analisar o mérito recursal do restante da peça. 

 

DO MÉRITO RECURSAL 

 

RECURSO INTERPOSTO POR MYO2 SOLUÇÕES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI 

 

A Recorrente alega, primacialmente, acerca de eventual inexequibilidade de 

propostas de duas licitantes, bem como a documentação incompleta da Licitante L G DA 

CONCEICAO COMERCIO E SERVIÇOS. 

 

No que concerne à aferição de exequibilidade da proposta, o pregoeiro agiu de 

forma correta, determinando diligências para comprovação de preços. Desta forma, houve a 

apresentação das composições unitárias de preço, ocorrendo a devida análise por parte da 

Administração, que, por sua vez, aferiu a exequibilidade da proposta. 

 

Não há como, em sede recursal, a Recorrente não impugnar o motivo por 

considerar a proposta inexequível, posto que, a regulamentação especificada tanto na Lei nº 

8.666/1993 quanto na súmula nº 262 do TCU, referem-se, unicamente, às obras e serviços de 

engenharia e, obviamente, não podem ser aplicadas para os casos de aquisição ou 



 

 

manutenção de bens. 

 

Portanto, ante a regularidade do procedimento do tomado pelo Pregoeiro e, 

também, ante a impossibilidade de reanálise pela inexistência de indicação acerca de qual 

ponto, na composição de preços apresentada pelas licitantes vencedoras, estaria errada e, 

portanto, mereceria reforma. 

 

Em relação à alegação de que houve apresentação de documentação incompleta 

pela Licitante L G DA CONCEICAO COMERCIO E SERVIÇOS, mais especificamente pela 

alegada ausência de apresentação do contrato social da empresa, tem-se que tal documento 

foi devidamente apresentado, razão pela qual não se deve dar guarida à pretensão recursal. 

 

RECURSO INTERPOSTO POR CTM BRASIL CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA 

 
 

Em seu recurso alegou acerca de eventual inexequibilidade das propostas 

vencedoras, razão pela qual adotamos as mesmas razões já esposadas ao norte. Portanto, a 

recomendação à Autoridade julgadora é pelo desprovimento recursal.  

 

No que concerne à alegada errônea habilitação da Licitante J. DE O. NOGUEIRA 

LTDA, verifica-se que o pregoeiro, atendendo à legalidade e, também, ao princípio basilar de 

se conseguir a proposta mais vantajosa à Administração, habilitou a Licitante posto que não 

estava incursa em nenhuma cláusula editalícia ou legal que poderia significar a sua inabilitação. 

 

Assim, recomenda-se à Autoridade Superior que CONHEÇA DOS RECURSOS, 

JULGANDO-OS IMPROVIDOS PARA MANTER A DECISÃO DO PREGOEIRO 

 

É o parecer, S.M.J., 

Altamira (PA), 26 de agosto de 2022. 

 

 

Ely Benevides de Sousa Neto 

Assessor Jurídico – OAB/PA 12.502 
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TERMO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 046/2022. 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 0405002/2022-PMA 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR-

CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALTAMIRA E SECRETARIAS AGREGADAS. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS 

NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

EMPRESA RECURSANTE: MYO2 SOLUÇÕES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ 15.564.580/0001 

17. 

MOTIVAÇÃO: Habilitação das Empresas J. DE O. NOGUEIRA LTDA, CNPJ Nº 10.838.412/000-01 e L G 

DA CONCEICAO COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ Nº 32.069.611/0001-82 para o processo supracitado. 

 

I - DOS FATOS: 

Ocorre que a Empresa J. DE O. NOGUEIRA LTDA, - 10.838.412/000-01 foi declarada vencedora dos 

itens 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 -26 - 27 - 

30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 -39 – 40, assim como a empresa L G DA CONCEICAO COMERCIO E 

SERVIÇOS, CNPJ Nº 32.069.611/0001-82 para os itens 23 - 28 – 29, na Sessão do Pregão Eletrônico já 

identificado, no dia 10 (dez) de agosto do corrente ano, tendo sua sessão iniciada no dia 08 (oito) de agosto de 

2022, por ter cumprido as exigências editalícias, conforme registrado via sistema do LICITANET: 

“Pregoeiro - 10/08/2022 16:49:47 

Senhores licitantes, após análise das composições de preços apresentadas, 

tendo reunido informações mínimas para sua aceitabilidade, decido pela 

classificação das propostas. Assim como análise da documentação de 

habilitação apresentada pelas mesmas, e por terem cumprido os critérios 

editalícios, sendo possível a aferição das informações solicitadas no 

Instrumento Convocatório. Decido pela Habilitação das empresas: L G DA 

CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS e J. DE O. NOGUEIRA LTDA.” 

“Sistema - 10/08/2022 16:50:57 
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Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei 

por bem, HABILITAR o fornecedor J. DE O. NOGUEIRA LTDA -

10.838.413/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos 

habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.”  

“Sistema - 10/08/2022 16:50:21 

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei 

por bem, HABILITAR o fornecedor L G DA CONCEICAO COMERCIO E 

SERVICOS -32.069.611/0001-82 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos 

habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.” 

 

Decisão está contestada pela empresa MYO2 SOLUÇÕES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, 

conforme intensão de recurso registrada via sistema conforme segue: 

“Sistema - 11/08/2022 08:46:35 

O fornecedor CTM BRASIL CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA 

manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: Sr. Pregoeiro, a 

empresa informou em sua planilha de custos que vai pagar comissão para 

os funcionários, e entendemos mediante a CLT que funcionário tem que ser 

pago por diária mediante contrato firmado entre as partes ou salário fixo 

mensal por meio da CTPS, a empresa também não informou os gastos que 

terá com EPI’S e EPC’S e nem tão pouco aluguéis de andaimes gastos com 

deslocamentos mobilização, para fazer a retirada das centrais, a planilha 

apresentada não segue as porcentagens de gasto, solicito a douta comissão 

mais uma vez que revise algumas planilhas, pois sabemos bem que os 

encargos de uma empresa não se limita exatamente aos valores informados 

por algumas empresas, salientamos q nossa intenção é prezar pelo bom 

desempenho do serviço público. Sr. Pregoeiro a empresa J. DE O. 

NOGUEIRA LTDA, está com suas certidões negativas vencidas e não 

apresentou as declarações de Elaboração independência da proposta e 

capacidade financeira conforme os modelos V e VII em anexo ao edital. Sr. 

Pregoeiro entendo que a prefeitura e uma instituição seria e que todos os 

licitantes teriam que ter organização ao montar os documentos para a 

referida licitação, pode ver que dentro do sistema consta até atividade 

escolar de criança. senhor pregoeiro só a título de esclarecimento, é correto 

a empresa fazer assinatura digital em documentos q não são necessário uma 

vez que são documentos que não necessitam ser assinados, tem páginas para 

consulta dos mesmos.” 

 

II – DO RECURSO: 
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A manifestação e motivação da intenção em recorrer foram registradas pela recorrente na própria Sessão 

Pública do Pregão em referência e registradas no Sistema Licitanet, conforme Art. 44, do Decreto nº 

10.024/2019, sendo-lhe concedido o prazo de três dias para apresentação da fundamentação das suas alegações, 

e igual prazo concedido aos demais licitantes para a apresentação das contrarrazões, a partir do término do prazo 

da recorrente, caso entendessem necessário. Dentro do prazo legal foram apresentadas as razões, portanto, 

tempestivas. 

A empresa requerente alega que as empresas vencedoras apresentaram o menor preço para os itens 

ganhos, contudo estão muito abaixo do valor de referência e ainda que apresentaram planilha de composição de 

custos confusas e incompletas. 

Alega ainda que a empresa L G DA CONCEICAO COMERCIO E SERVIÇOS não juntou contrato 

social da empresa.  

Do seu pedido, requer procedência deste recurso, com a desclassificação das vencedoras e inabilitação 

da empresa L G DA CONCEICAO COMERCIO E SERVIÇOS. 

 

III - DAS CONTRARRAZÕES 

Foi apresentado contrarrazões pelas empresas J. DE O. NOGUEIRA LTDA, CNPJ Nº 10.838.412/000-

01 e L G DA CONCEICAO COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ Nº 32.069.611/0001-82, em desfavor as 

alegações realizadas pela empresa MYO2 SOLUÇÕES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ 

15.564.580/0001 17. 

IV – DA ANÁLISE: 

Preliminarmente cumpre ressaltar que a presente manifestação por parte desta Pregoeira tem como 

intuito examinar e decidir o recurso em tela conforme previsto no Art. 17, Inciso VII do Decreto nº 10.024/2019. 

Analisando as razões do recurso quanto a ausência de contrato social da empresa L G DA CONCEICAO 

COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ Nº 32.069.611/0001-82, identifica-se tal documento, estando presente o 

CCMEI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual e o Requerimento de Empresário, não 

havendo descumprimento editalício por parte da empresa. 

Quanto a Inexequibilidade das propostas apontada pela requerente, sendo atendido sendo atendido por 

esta pregoeira, ambas apresentaram planilha de composição de preços aceitas, as quais minimamente 

demonstraram a possibilidade de exequibilidade de seus lances, e ainda por se tratarem das propostas mais 

vantajosas para a administração, sendo as melhores colocadas para os itens ganhos, a não aceitabilidade de tais 

ofertas poderia ensejar em danos ao erário, com um maior desembolso financeiro por parte da administração na 
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execução de serviços os quais poderiam ser executados pelo menor custo obtido, ressaltando que o intuito desta 

administração é a obtenção da melhor proposta, seguindo sempre os princípios que norteiam as contratações 

públicas,  assim ratificando a aceitabilidade da proposta ofertada pela empresa J. DE O. NOGUEIRA LTDA.  

Ressalto ainda o mesmo entendimento por parte da competentíssima assessoria deste município, que em 

seu parecer recomenda que se conheça dos recursos, julgando-os improvidos, mantendo-se a decisão desta 

pregoeira. 

IV - DA CONCLUSÃO: 

Diante da análise do pleito e pelos fatos apresentados, esta Pregoeira decide pelo INDEFERIMENTO 

do presente recurso, mantendo a decisão de Habilitação da empresa J. DE O. NOGUEIRA LTDA e L G DA 

CONCEICAO COMERCIO E SERVIÇOS para o processo e Classificação para os itens ganhos, remetendo-se 

o presente ao Autoridade competente para que nos termos do Art. 13, inciso IV do Decreto nº 10.024/2019, 

julgar a decisão do recurso realizado por esta Pregoeira. 

 

Altamira/PA, 29 de agosto de 2022. 
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ESTADO DO PARÁ 
GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA  

GABINETE DO PREFEITO 
 

 

 

 

 

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 0405002/2022-PMA 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR-

CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA E 

SECRETARIAS AGREGADAS. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

 

Tendo em vista os trabalhos conduzidos na Ata de Sessão Pública do processo licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços nº 046/2022, o parecer exarado pela Assessoria Jurídica e a manifestação da Sra. 

THABATA VARANY SILVA PINHEIRO, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Altamira, que adoto e passo a 

integrar esta decisão: RATIFICO a decisão do Sra. Pregoeira e declaro IMPROCEDENTE às razões do Recurso 

Administrativo interposto pela empresa MYO2 SOLUÇÕES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ 

15.564.580/0001 17. 

 

Retornem-se os autos ao Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio para as providências que lhes são afetas.  

 

 

Atenciosamente, 

 

Altamira (PA), 30 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  

Prefeito Municipal 
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digital por 
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