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Ilustríssimo Senhor, Márcio Vieira Gonçalves, Pregoeiro da Comissão de Licitação, da 
Prefeitura Municipal de Cametá.  
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2018. 
 
A empresa PONTO DA SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 17.557.433/0001-45, com sede na Avenida Tavares Bastos, nº. 1508 - térreo – 
Marambaia – CEP nº. 66615-005 – Belém (PA), 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 Excelência, a fim de interpor 
 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO,  
 
 
contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que habilitou a recorrente com valor 
praticado de forma inexequível, demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas 
razões a seguir articuladas: 
 
 

I – DOS FATOS SUBJACENTES 
 
Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional susografado, a 
recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das exigências editalícias. 
 
No entanto, a douta Comissão de Licitação julgou a subscrevente habilitada, ocorre que, 
essa decisão não se mostra consentânea com as normas legais aplicáveis à espécie, como 
adiante ficará demonstrado. 
 

 
 
II – AS RAZÕES DA REFORMA 

 
De acordo com o Item n° 7.2. do Edital em questão, não será aceita a proposta ou lance 
vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela Administração ou 
manifestamente inexequível. 
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No dia 20 de novembro de 2018, no momento em que ocorria a fase de lances, observou-se 
que o item referente ao lote 8 foi lançado de forma errônea, tornando-o assim, inexequível.  
 
Imediatamente, a licitante solicitou cancelamento do lance, conforme imagem abaixo:  
 

 
 
Ocorre que a solicitação não foi acatada e a licitante sagrou-se vencedora do item. Porém, 
no momento em que foi solicitado a Proposta de Preços, esta foi enviada com os valores em 
conformidade com o Termo de Referencia. 
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Assim sendo, a recorrente provou a regularidade quanto ao valor praticado e somente não 
lançou em campo próprio do sistema do portal de Compras Públicas, devido ao pedido de 
cancelamento não ter sido acatado pelo pregoeiro, gerando inconformidade no certame. 
 

III – DO PEDIDO 
 
Na esteira do exposto, requer-se que seja julgado provido o presente recurso, com efeito, 
para que, reconhecendo-se a legalidade do preço praticado pela recorrente, admita-se o 
valor ofertado, levando em consideração também, o fato deste estar abaixo do praticado 
pelas empresas concorrentes, gerando assim benefícios a esta Administração. 
 
Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação 
reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, 
devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, 
da Lei n° 8666/93. 
 
 
Nestes Termos, 
Pede Deferimento 
 
 
Belém/PA, 21 de dezembro de 2018. 
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