
 

 

Ilmo. Sr. Presidente da Comissão 

Cametá. 

 

RECURSO: 

Em apertada síntese, trata

DE CAMETÁ-ESTADO DO PARÁ, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 21/2018, o 

qual elenca como objeto a 

PERMANENTE Nº 11311.333000/1170

11311.333000/1180-06 (EMENDA PARLAMENTAR 32600003) E PROPOSTAS DE 

AQUISIÇÃO Nº 11311.333000/1180

ao Lote 8, item 16 - 29 Micro Computadores para a Secretária de Saúde de Cametá/PA 

conforme especificação constantes no anexo 11 Termo de Referência.

Vale dizer que em análise ao Relatório de Julgamento do Processo Licitatório, a 

empresa denominada licitante 

CNPJ: 17.557.433/0001-45, foi classificada em primeiro lugar para o lote 8 Item 16:

COMPUTADOR (DESKTOP

fabricante ; computador desktop 

similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500

02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo

superior, operando em modalidade dual

MICRO ATX, BTX ou MICRO BTX, conforme padrões

www.form factors.org, organismo que

slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou

com acionador instalado no gabinete ; o adaptador de

01 (um) gigabyte de memória, possuir

suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (d

(um a) digital do tipo HDMI, display

ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio)

botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas

10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11

fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida

deverão funcionar na vertical ou horizontal;

teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das

 

 

da Comissão Permanente de Licitação do Município de 

Em apertada síntese, trata-se de licitação realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL 

ESTADO DO PARÁ, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 21/2018, o 

jeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Nº 11311.333000/1170-08 (EMENDA PARLAMENTAR26780010); 

EMENDA PARLAMENTAR 32600003) E PROPOSTAS DE 

AQUISIÇÃO Nº 11311.333000/1180-07 (EMENDA PARLAMENTAR 34910002); Referente 

ro Computadores para a Secretária de Saúde de Cametá/PA 

conforme especificação constantes no anexo 11 Termo de Referência. 

Vale dizer que em análise ao Relatório de Julgamento do Processo Licitatório, a 

empresa denominada licitante PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSP, INSCRITA NO 

, foi classificada em primeiro lugar para o lote 8 Item 16: 

COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)-que esteja em linha de produção pelo

bricante ; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou

similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 

de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou

superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, 

MICRO BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio

www.form factors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01

EXPRESS 2.0 x 16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, 

instalado no gabinete ; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo

01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, 

estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01

(um a) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco 

teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 

(com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede

10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro

que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféric

funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados 

devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e 
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MUNICIPAL 

ESTADO DO PARÁ, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 21/2018, o 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

EMENDA PARLAMENTAR26780010); 

EMENDA PARLAMENTAR 32600003) E PROPOSTAS DE 

07 (EMENDA PARLAMENTAR 34910002); Referente 

ro Computadores para a Secretária de Saúde de Cametá/PA 

Vale dizer que em análise ao Relatório de Julgamento do Processo Licitatório, a 

PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSP, INSCRITA NO 

 

esteja em linha de produção pelo 

mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou 

gigabytes, em 

SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou 

arquitetura ATX, 

estabelecidos e divulgados no sítio 

padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) 

de intrusão de chassis, 

vídeo integrado deverá ser no mínimo de 

ou superior, 

saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 

gravação de disco 

e mouse USB, 800 DPI, 2 

(widescreen 16:9); interfaces de rede 

b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); 

no item; gabinete e periféricos 

 (gabinete , 

branca, preta ou cinza, e  



 

manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do

reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses

Ocorre que a classificação como primeira colocada da empresa 

PRODUTOS HOSP, foi feita de forma inadequada, pois a mesma apresentou Proposta de Preço 

com valor  inexequível que o edital 

vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente 

inexequível. 

1- DO DIREITO. 

 

Vale dizer que a Licitação deve ser declarada, conduzida e Julgada de acordo com as 

disposições legais pertinentes à espécie, de acordo com a Lei nº 8.666/93.

Per lustrando as boas ideias, a licitação é meio 

serviços pela Administração Pública, e como todos os outros atos administrativos, também é 

norteada pelos princípios constitucionais da legalidade, 

publicidade e eficiência, além de princípios e le

instrumento convocatório. 

Elenca-se que a finalidade maior de se realizar o processo licitatório é garantir 

possibilidade de uma competição 

regras legais, razoáveis, objetivas e previamente determinadas, todas fixadas em Edital, que 

atendam ao superior interesse público, e desta  forma obter a 

tange ao custo-benefício. 

Desta maneira é importante enaltecer que houve um equívoco quanto a 

HABILITAÇÃO da empresa licitante 

mesma apresentou proposta de preço no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em um 

equipamento que custa acima de R$ 2.000,00

referência do Termo de Referência tornando o valor do Lote 8 item 

claramente o edital afirma no item

seja incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente inexequíve

Desta forma seguindo os princípios da legalidade, publicidade, morali

impessoalidade, eficiência, vinculação

público e isonomia, deve-se desclassificar a empresa

INSCRITA NO CNPJ: 17.557.433/0001

LEMOS DE CARVALHO, INSCRITA NO CNPJ: 12.294.602/0001

segunda colocação e que apresentou Proposta 

em regularidade. 

 

padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem

garantia de 12 meses. 

Ocorre que a classificação como primeira colocada da empresa PONTO DA SAUDE 

, foi feita de forma inadequada, pois a mesma apresentou Proposta de Preço 

que o edital é claro no item 7.2. Não será aceita a proposta ou lance 

vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente 

Vale dizer que a Licitação deve ser declarada, conduzida e Julgada de acordo com as 

disposições legais pertinentes à espécie, de acordo com a Lei nº 8.666/93. 

as boas ideias, a licitação é meio obrigatória para contratação de bens e 

serviços pela Administração Pública, e como todos os outros atos administrativos, também é 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, além de princípios e legislação Próprios, como o da vinculação ao 

se que a finalidade maior de se realizar o processo licitatório é garantir 

possibilidade de uma competição isonômica e impessoal entre todos os interessados por meio de 

is, razoáveis, objetivas e previamente determinadas, todas fixadas em Edital, que 

atendam ao superior interesse público, e desta  forma obter a contratação mais vantajo

Desta maneira é importante enaltecer que houve um equívoco quanto a 

HABILITAÇÃO da empresa licitante PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSP, visto que a 

mesma apresentou proposta de preço no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em um 

a acima de R$ 2.000,00, 2000%(dois mil por cento) abaixo do valor 

referência do Termo de Referência tornando o valor do Lote 8 item 16 inexequíve

o item 7.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço 

seja incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente inexequíve

Desta forma seguindo os princípios da legalidade, publicidade, morali

vinculação ao instrumento convocatório, supremacia do interesse 

se desclassificar a empresa PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSP

INSCRITA NO CNPJ: 17.557.433/0001-45 e declarar vencedora/arrematante a empresa J 

LEMOS DE CARVALHO, INSCRITA NO CNPJ: 12.294.602/0001-88 a qual se encontra em 

segunda colocação e que apresentou Proposta de Preço exequível e Documentos de Habilitação
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ser novos, sem uso, 

PONTO DA SAUDE 

, foi feita de forma inadequada, pois a mesma apresentou Proposta de Preço 

7.2. Não será aceita a proposta ou lance 

vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente 

Vale dizer que a Licitação deve ser declarada, conduzida e Julgada de acordo com as 

ntratação de bens e 

serviços pela Administração Pública, e como todos os outros atos administrativos, também é 

, moralidade, 

gislação Próprios, como o da vinculação ao 

se que a finalidade maior de se realizar o processo licitatório é garantir 

e impessoal entre todos os interessados por meio de 

is, razoáveis, objetivas e previamente determinadas, todas fixadas em Edital, que 

mais vantajosa, no que 

Desta maneira é importante enaltecer que houve um equívoco quanto a 

, visto que a 

mesma apresentou proposta de preço no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em um 

) abaixo do valor 

inexequível no qual 

7.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço 

seja incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 

Desta forma seguindo os princípios da legalidade, publicidade, moralidade, 

ao instrumento convocatório, supremacia do interesse 

PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSP, 

e declarar vencedora/arrematante a empresa J 

88 a qual se encontra em 

e Documentos de Habilitação 



 

 

Caso não dê prosseguimento a de

PRODUTOS HOSP, podemos declarar que a conduta do agente público responsável mostra

absolutamente irregular, desatendendo aos princípios da licitação, não podendo prevalecer de 

forma alguma, que é expressamente ve

“Art. 3°. A licitação destina

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável s será processada e julgada em estrita conformidade  com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Acreditamos que o Município

valer os princípios dispostos. 

 

2- DO PEDIDO 

Requer-se com o devido respeito que V.

RECURSO declarando a desclassificação da empresa 

HOSP, INSCRITA NO CNPJ: 17.557.433/0001

inexequível de forma irregular 

vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente 

inexequível tornando a inabilitada.

Assim, declarar vencedora do lote 8 item 16/arrematante a empre

CARVALHO, INSCRITA NO CNPJ: 12.294.602/0001

 

Termos em que pede deferimento.

Benevides/PA, 22 de Dezembro de 2018.

 

 

JOSIMAR LEMOS DE CARVALHO 

 

 

Caso não dê prosseguimento a desclassificação da empresa PONTO DA SAUDE 

PRODUTOS HOSP, podemos declarar que a conduta do agente público responsável mostra

absolutamente irregular, desatendendo aos princípios da licitação, não podendo prevalecer de 

forma alguma, que é expressamente vedado pela Lei 8.666/93, em seu art. 3°, § 1°, l, vejamos:

Art. 3°. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

sustentável s 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. 

Município de Sério por meio da estimada comissão de licitação, fará 

se com o devido respeito que V.Sª. julgue motivadamente o presente 

RECURSO declarando a desclassificação da empresa PONTO DA SAUDE PRODUTOS 

INSCRITA NO CNPJ: 17.557.433/0001-45, por apresentar Proposta com Preço 

de forma irregular referente ao item 7.2. Não será aceita a proposta ou lance 

vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente 

tornando a inabilitada. 

Assim, declarar vencedora do lote 8 item 16/arrematante a empresa  J LEMOS DE 

CARVALHO, INSCRITA NO CNPJ: 12.294.602/0001-88, fazendo-se JUSTIÇA. 

Termos em que pede deferimento. 

Benevides/PA, 22 de Dezembro de 2018. 

 
 

JOSIMAR LEMOS DE CARVALHO  
     CPF: 419.782.187-53 

Página | 3 

PONTO DA SAUDE 

PRODUTOS HOSP, podemos declarar que a conduta do agente público responsável mostra-se 

absolutamente irregular, desatendendo aos princípios da licitação, não podendo prevalecer de 

dado pela Lei 8.666/93, em seu art. 3°, § 1°, l, vejamos: 

constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

sustentável s será processada e julgada em estrita conformidade  com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

nto convocatório, do 

meio da estimada comissão de licitação, fará 

Sª. julgue motivadamente o presente 

DA SAUDE PRODUTOS 

, por apresentar Proposta com Preço 

7.2. Não será aceita a proposta ou lance 

vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente 

J LEMOS DE 
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