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    RECURSO CONTRA A DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

ILMO. SRª. 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

 

 
Ilustríssima Senhora, Presidente da Comissão de 

Licitações e Contratos, da Secretaria Municipal de Saúde 

do Município de Altamira-PA. 

 
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, DE N° 

08/2022 - FME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1512001/2022-SESMA 

 
A F S SOARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP 

sob nº 10.658.379/0001-85, com sede na TV Coronel Tancredo, n° 572 – Sala 01 – Bairro: 

Centro, na cidade de Altamira, estado do PARÁ, por seu representante legal infra-

assinado, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “ a “, do inciso I, do art. 109, da 

Lei nº 8666 / 93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor. 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 

Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que desclassificou a 

proposta de preço da recorrente, o que faz declinando os motivos de seu inconformismo 

no articulado a seguir. 

 
I - DOS FATOS SUBJACENTES 

 
 

Atendendo à convocação dessa Instituição para o certame licitacional 

supramencionado, veio a recorrente dele participar. 

 
Precipuamente esclarece a Recorrente, que a interposição do presente 

Recurso Administrativo é o exercício do direito e da garantia constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, jamais havendo por parte desta empresa o interesse em 

tentativa de frustrar o procedimento licitatório, ao contrário, o objetivo sempre foi e será 
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de que isto ocorra dentro dos ditames legais, sob a égide dos sagrados e basilares 

princípios da legalidade e da igualdade. 

Sucede que, depois de ter sido feito a análise minuciosa das Propostas das 

empresas E C G LIMA EIRELI – CNPJ: 38.235.887/0001-70, e a CONSTRUTORA 

MARANHATTAN LTDA – CNPJ 23.458.709/0001-30, ao qual foram declaradas 

como vencedoras. Na análise foi constatado que as empresas descumpriram com o item 

do edital de nº 11 - PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 2, subitem 11.5.4 que diz; 

11.5.4 - Aquelas que as propostas apresentarem com omissões, rasuras, entrelinhas, erros 

substanciais de cálculo, preços unitários simbólicos irrisórios, de valor zero ou incompatíveis, 

comprovadamente com os praticados no mercado, distorções significativas ou ainda cujos elementos 

técnicos fornecidos não se mostrarem satisfatórios, tendo em vista os indicadores para a avaliação 

determinados e estabelecidos neste Edital. 

Vejamos os erros; 

A empresa E C G LIMA EIRELI – CNPJ: 38.235.887/0001-70, alterou a 

quantidade de insumos e mão de obra para menos que o exigido na planilha elaborada pela 

administração, as alterações indevidas estão nos lotes; 

 

Lote 1 (um) - Reforma, Adequação E Manutenção Predial Da Unidade Básica De Saúde 

UBS Brasília. 

 
Composição de preços unitário do item 1.1, item 1.2, item 2.1, item 2.2, item 2.5, item 2.6, 

item 3.2, item 3.4, item 3.6, item 4.2, item 7.3, item 7.5, item 8.2, item 8.4, item 8.6, item 9.2, item 

9.4, item 9.5, item 9.7, item 9.12, item 10.2, item 10.3, item 12.1, item 13.1, item 13.2 e item 13.5 

Diverge dos itens que a administração apresentou no certame nos quantitativos dos insumos e da mão 

de obra. Como mostra a imagem a baixo, vejamos; 

 

 
Figura 1item 1.1 e 1.2 da composição de preço da Administração 
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Figura 2 item 1.1 da composição de preço da empresa ECG 

 

 
Figura 3 item 1.2 da composição de preço da empresa ECG 

 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 4 item 2.1 e 2.2  da composição de preço da Administração 

 
Figura 5 item da composição 2.1 da composição de preço da empresa ECG 

 

 

mailto:fgr.construtora@outlook.com


FGR Construtora 

CNPJ 39.640.595/0001-85 

Travessa Coronel Tancredo, 572-Sala 01, Centro, Altamira – PA 

E-mail: fgr.construtora@outlook.com 

 

 

 

 
Figura 6 item 2.2 da composilçao de preço da empresa ECG 

 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 7 item 2.5 da composição de preço da Administração 

 
Figura 8 item 2.6 da composição de preço da Administração 

 

Figura 9 item 2.5 e 2.6 da composição de preço da empresa ECG 

 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  
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Figura 10 item 3.2 da composição de preço da Administração 

 
Figura 11 item 3.2 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 12 item 3.4 da composição de preço da Administração 
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Figura 13 item 3.4 da composição de preço da empresa ECG 

 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 14 item 3.6 da composição de preço da Administração 

 

 
Figura 15 item 3.6 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 16 item 4.2 da composição de preço da Administração 
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Figura 17 item 4.2 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 18 item 7.3 da composição de preço da Administração 

 

 
Figura 19 item 7.3 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 20 item 7.5 da composição de preço da Administração 
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Figura 21 item 7.5 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 22 item 8.2 da composição de preço da Administração 

 

 
Figura 23 item 8.2 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  
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Figura 24 item 8.4 da composição de preço da Administração 

 
Figura 25 item 8.4 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  
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Figura 26 item 8.6 da composição de preço da Administração 

 
Figura 27 item 8.6 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 28 item 9.2 da composição de preço da Administração 

 
Figura 29 item 9.2 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  
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Figura 30 item 9.4 e 9.5 da composição de preço da Administração 

 
Figura 31 item 9.4 e 9.5 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 32 item 9.7 da composição de preço da Administração 

 

 
Figura 33 item 9.7 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  
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Figura 34 item 9.12 da composição de preço da Administração 

 
Figura 35 item 9.12 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 

 
Figura 36 item 10.2 3 10.3 da composição de preço da Administração 
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Figura 37 item 10.2 e 10.3 da composição de preço da empresa ECG 

 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 38 item 12.1 da composição de preço da Administração 

 

 
Figura 39 item 12.1 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  
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Figura 40 item 13.1 e 13.2 da composição de preços da Administração 

 

 
Figura 41 item 13.1 da composição de preço da empresa ECG 

 
Figura 42 item 13.2 da composição de preço da empresa ECG 

 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 43 item 13.5 da composição de preço da Administração 

 
Figura 44 item 13.5 da composição de preço da empresa ECG 

 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 

mailto:fgr.construtora@outlook.com


FGR Construtora 

CNPJ 39.640.595/0001-85 

Travessa Coronel Tancredo, 572-Sala 01, Centro, Altamira – PA 

E-mail: fgr.construtora@outlook.com 

 

 

Lote 2 (dois) - Reforma, Adequação E Manutenção Predial Da Unidade Básica De Saúde 

UBS Princesa Do Xingu. 

 
Composição de preços unitário do item 1.1, item 4.3, item 4.4, item 6.1, item 8.3, item 10.4, 

item 14.1, item 14.3, item 15.1 e item 15.3. Diverge dos itens que a administração apresentou no 

certame nos quantitativos dos insumos e da mão de obra. Como mostra a imagem a baixo, vejamos; 

 

 
Figura 45 item 1.1 da composição de preço da Administração 

 

 
Figura 46 item 1.1 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 47 item 4.3 e 4.4 da composição de preço da Administração 

 
Figura 48 item 4.3 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  
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Figura 49 item 4.4 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 50 item 6.1 de composição de preço da Administração 

 
Figura 51 item 6.1 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 52 item 8.3 da composição de preço da Administração 
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Figura 53 item 8.3 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 54 item 10.4 da composição de preço da Administração 

 
Figura 55 item 10.4 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 56 item 14.1 da composição de preço da Administração 
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Figura 57 item 14.1 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 58 item 14.3 da composição de preço da Administração 

 

 
Figura 59 item 14.3 da composição de preço da empresa ECG 

 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 60 item 15.1 da composição de preço da Administração 
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Figura 61 item 15.1 da composição de preço da empresa ECG 

Nas imagens acima demostra a divergência entre a composição dos quantitativos dos itens tanto em mão de 

obra quanto em insumos.  

 

 
Figura 62 item 15.3 da composição de preços da Administração 

 

 
Figura 63 item 15.3 da composição de preços da empresa ECG 

 

A empresa CONSTRUTORA MANHATTA LTDA – CNPJ: 23.458.709/0001-30, 

alterou as unidades e quantidades de insumos e mão de obra para menos que o exigido na 

planilha elaborada pela administração, e ainda alterou as composições de nº 93567 por 

90778, e inseriu a composição de nº 88326, a composição não consta na planilha da 

administração. Essas alterações estão indevidas inseridas no lote 3 (três), vejamos; 

 

Lote 3 (três) - Reforma, Adequação E Manutenção Predial Da Unidade Básica De Saúde 

UBS Vale Piauiense. 

 

 

Composição de preços unitário do item 1.3 diverge da administração e unidades diferentes. Como 

mostra a imagem a baixo, vejamos; 

 

Figura 65 item 1.3 da composição proposta pela Administração 

Figura 64 item 1.3 da composição de preços da empresa CONSTRUTORA MANHATTAN 
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Conclui-se que com essas alterações, a empresa não segue o solicitado pela Administração, com isso o 

serviço que ela ofereceu em sua planilha não atende as exigências solicitadas em edital. 

 

 

 

 

II - DAS RAZÕES DA REFORMA 

 
 

A decisão sob comento, merece ser reformada, uma vez que as evidências 

são claras e objetivas conforme demonstrado nas planilhas anexa acima. 

 

Sobre a relevância deste tema, convém citarmos explanação sem retoques 

elaborada por Toshio Mukai, “a disputa entre os proponentes é tão essencial na matéria 

que, se num procedimento licitatório, por obra de conluios, faltar a competição (ou 

oposição) entre os concorrentes, falecerá a própria licitação, inexistirá o instituto 

mesmo”.i 

 

Aliás, é sabido de todos que os atos administrativos devem ser devidamente 

motivados, sob pena de invalidar aquilo que foi praticado. 

 
II - DO PEDIDO 

 

Espera que se receba esta peça como efetiva contribuição à legalidade do 

procedimento. 

 
A necessária atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso 

administrativo, ainda no que tange às questões procedimentais que envolvem o presente 

manejo, consoante destacado no preâmbulo deste recurso, desde já, com esteio no Art. 

109, §2°, da Lei n°. 8.666/1993, pugna a recorrente pela aplicação do efeito suspensivo 

à presente peça de recurso, nos estreitos limites legais. 

 
Requer, por conseguinte, seja seu recurso recebido, processado e concedido 

o efeito suspensivo, e em caso deste Julgador não reconsiderar sua decisão, que seja 

determinado o encaminhamento do recurso para apreciação do seu Superior Hierárquico, 

como determina a nossa legislação que regula as licitações públicas. 
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E não pode deixar passar também que, além da previsão contida no art. 109, da 

Lei 8.666/93, é assegurado a todos os litigantes e em todos os processos administrativos 

o direito ao recurso, consoante dispõe o art. 5º, incisoLV, da Constituição Federal de 1988, 

veja: 

“Art. 5º. (...)(...) 

LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 

em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes; ” (Original sem grifo). 

 

 

Com efeito, o licitante ou contratado que se sentir lesado por decisão 

administrativa pode se valer de recurso administrativo lato sensu, utilizando-se de 

meios de reexame interno em face de ato ou decisão administrativa que lhe tenha sido 

desfavorável, o qual será julgado pela autoridade hierarquicamente superior àquela 

prolatora de ato/decisão recorrido (a) pertencente ao mesmo órgão ou entidade. 

 

 

Ademais, consoante o princípio da autotutela administrativa, a 

Administração Pública pode rever seus próprios atos, quando ilegais, inconvenientes ou 

inoportunos. De modo a reforçar esta prerrogativa, o Supremo Tribunal Federal editou a 

Súmula nº 473, estabelecendo que: 

 
“Súmula 473: A administração pode anular seus própriosatos, quando eivados 

de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, pormotivo de conveniência ou oportunidade, respeitados osdireitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. ” 

 

 
E nesse turno, vale lembrar também que a autoridade poderá atribuir efeito 

suspensivo ao recurso, uma vez que a decisão trará grave consequências à recorrente. 

 

Por isso, se faz necessário que seja concedido o efeito suspensivo ao presente 

recurso, nos precisos termos do art. 109, § 2º, da Lei 8.666/93. 

 

O que enseja que a decisão está trazendo enormes prejuízos à ora recorrente, 

e deverá ser concedida de imediato o efeito suspensivo ao recurso. 

 
Considerando ainda que; as licitações públicas devem ser interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
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interesse da administração. 

 
Peço ainda, que leve em consideração alguns dos princípios básicos que 

norteiam os procedimentos licitatórios públicos e também como já previsto no edital no 

seu item descrito abaixo; 

 

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

Este princípio pode ser verificado no art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93: “A 

Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha 

estritamente vinculada”. O edital, neste caso, torna-se lei entre as partes, assemelhando - 

se a um contrato de adesão cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado. 

Este mesmo princípio dá origem a outro que lhe é afeto, qual seja, o da inalterabilidade 

do instrumento convocatório. 

Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrela tanto à Administração, que 

estará estritamente subordinada a seus próprios atos, quanto às concorrentes sabedoras do 

inteiro teor do certame. 

 
PRINCÍPIO DA INTERTAÇÃO OBJETIVA 

 
 

Dispõe que se deve interpretar o fato gerador em seu aspecto objetivo, não 

importando os aspectos subjetivos que dizem respeito à pessoa destinatária. A 

interpretação sempre deve ser de forma clara trazendo a lhaneza descrito no texto. 

 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

Nos procedimentos de licitação, esse princípio vincula os licitantes e a 

Administração Pública às regras estabelecidas nas normas e princípios em vigor; 

 
PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 
 

Significa dar tratamentos igual a todos os interessados. É condição essencial 

para garantir competição em todos os procedimentos licitatórios; 

 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE 
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O princípio da celeridade, consagrado como uma das diretrizes a ser observada em licitações, na 

busca de simplificar procedimentos de rigorismos excessivos e de formalidades desnecessárias. As 

decisões, sempre que possível, devem ser tomadas no momento da sessão. 

 
Além desses princípios, a Administração Pública deve obediência ainda, 

dentre outros, aos princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

 
Outrossim, amparada nas razões recursais, requer-se que essa comissão de 

Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça 

este subir à autoridade superior em consonância com o previsto no § 4°, do art. 109, da 

Lei n° 8666/93. 

 
Em face do exposto, requer-se o provimento do presente recurso, cabível da 

habilitação da Proposta de Preço no processo, uma vez que a Proposta não contém 

nenhum vicio, erros e/ou rasuras, equívocos e/ou alterações de itens dado como base por 

esta administração, pedimos ainda que para análise e depreciação no recurso 

administrativo seja levado em consideração o parecer técnico do setor de engenharia, 

que após análise não foi encontrado inconformidades que desclassifique  as referidas 

empresas. 

 

 

Nestes Termos 
P. Deferimento 

 

Altamira, 22 de março de 2023. 
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