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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ – PA. 

 

 

RECORRIDO: AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP 

RECORRENTE: PAUVA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 001/19 - SMS. 

 

 

 

AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ nº 

08.362.093/0001-06, com sede na passagem Dalva, nº 185, Bairro: 

Marambaia, Belém – Pa., CEP: nº 66615080, neste ato representada por 

seu representante legal, vem respeitosamente, perante vossa senhoria, 

dentro do prazo legal e nos termos do item 9.3.2, do edital de RDC nº 

001/2019 e do art. 109, §3º, da Lei 8.666/93, interpor: 

CONTRARAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

referente ao recurso interposto pela empresa PAUVA 

CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA em face a r. decisão da CPL que 

manifestou-se pela não habilitação da empresa T L AGUIAR MARINHO & 

CIA LTDA.,  requer a inabilitação desta licitante, expondo para tanto os 

fatos fundamentados a seguir deduzidos: 

I – DA TEMPESTIVIDADE: 

De logo, destaca-se, que o recorrido foi intimado para 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Administrativo no dia 13.09.2019. 

Assim considerando que o prazo para interposição de CONTRARRAZÕES 
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AO RECURSO é de 05 (cinco) dias (art. 109, § 3º da lei 8.666/93), sendo, 

portanto, o prazo fim para apresentar contrarrazões no dia 17.09.2019. 

Desta forma, a presente contrarrazão é tempestiva porque 

interposto no prazo legal, bem como segue assinado pelo seu 

representante legal. 

II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS: 

A empresa PAUVA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA., 

apresenta manifestação recursal alegando, em suma, o não 

atendimento pela empresa AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

de alguns itens do edital, notadamente, o item 6.5.4 sub item a.6 – 

Certidão de Inteiro Teor Expedida pela junta comercial do estado, com 

expedição não superior à 30 (trinta) dias, de antecedência da data de 

abertura da proposta; os itens 7.3 e 7.4, alínea c, por irregularidade na  

composição de custo unitário dos serviços 1.1, 1.2, 1.3 e 11.1 da planilha 

de preços. 

Ademais, sustenta ainda a regularidade de sua proposta 

apresentada neste certame, haja vista não ter havido qualquer 

irregularidade na utilização da alíquota do ISS, na forma prevista pelo 

edital.  

Por fim pugna pela inabilitação da empresa AMAZON 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e, a classificação da empresa PAUVA 

CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, consequentemente declarando 

esta vencedora do presente Regime Diferenciado de Contratação- RDC. 

Ocorre d. Julgador, que ao se observar os argumentos 

trazidos pela recorrente a luz do que consta o Edital convocatório e a Lei 

8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Públicos) a única conclusão que 

se pode obter é a de não assiste razão a recorrente, senão vejamos. 

III – DO DIREITO: 

II.1 – DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EXPEDIDA PELA JUNTA 

COMERCIAL.  ITEM 6.5.4 SUB ITEM a.6 DO EDITAL: 
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Com já assetando alhures, em suas razões recursais a 

empresa PAUVA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA alega ter ocorrido 

irregularidade na decisão proferida por esta CPL, posto que HABILITOU a 

empresa AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, não obstante a 

mesma não ter atendido o item 6.5.4 sub item a.6, que exige a 

apresentação de Certidão de Inteiro Teor Expedida pela junta comercial 

do estado, com expedição não superior à 30 (trinta) dias, de 

antecedência da data de abertura da proposta. 

No ponto, anota que a empresa recorrida apresentou a 

certidão tratada no referido item, contudo, tal documento estaria 

incompleto, pelo fato da empresa apresenta mais arquivamentos do que 

foi demonstrado na Certidão de Inteiro Teor, violando as exigências 

editalícias. 

Com fito que rechaçar e demostrar a inexistência de 

irregularidade, faz-se necessário trazer à baila o que dispõe o item 6.5.4 

sub item a.6 do edital, in verbis: 

6.5.4 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

(..) 

a.6) Certidão de Inteiro Teor expedida pela Junta 

Comercial do Estado do domicilio da empresa 

licitante, atualizada, ou seja, com data de expedição 

não superior há 30 (trinta) dias, de antecedência da 

data de abertura das propostas. (sic). 

Veja-se, que e exigência previstas no edital é que a as 

empresas deveriam apresentar a referida Certidão de Interior Teor 

expedida pela Junta, atualizada, com data de expedição não superior 

a 30 (trinta) dias, de antecedência da data de abertura das propostas. 

Tal providência foi regularmente observada pela Recorrida, 

que juntou ao envelope de habilitação a referida certidão na forma 
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emitida pela JUCEPA, não havendo qualquer omissão ou supressão de 

informações. 

Ademais, a autenticidade da certidão poderá ser confirada 

pela CPL, acaso julgue necessário. Nada obstante, o que resta evidente 

é que a forma de emissão de da certidão de competência exclusiva do 

órgão público – Jucepa – não cabendo a empresa interessada 

questionar, sugerir, alterar a forma de apresentação da certidão.   

Diante do exposto, não assiste razão a recorrente, dado o 

atendimento pela Recorrida do referido item do edital. 

III. 2 – DO SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO DO ITENS 7.3 E 7.4 

ALÍNEA C DO EDITAL: 

Outro ponto anotado nas razões recursais trata do suposto 

não atendimento pela recorrida dos itens 7.3 e 7.4 alínea c do edital, pois 

em sua proposta no item 18.7 da planilha de preço, a empresa 

apresentou o valor unitário de R$ 804,53 e R$753, 81, respectivamente, 

para o referido serviço violando o item 8.4, por cotar preço unitário e 

global superior ao orçamento previamente estimado pela Prefeitura de 

Cametá.  

Tal argumento, outrossim, não deve prosperar, uma vez que  

ao analisarmos a proposta de preços da empresa recorrida, 

principalmente, o item 18.7, da planilha de preços, podemos observar  de 

forma cristalina que houve apenas uma pequena discrepância dos 

valores ofertados na planilha de quantidades e preços para a carta de 

apresentação das propostas de preços, sendo que certo que o valor que 

deverá prevalecer é o menor conforme prevê o item 8.5 do edital. 

Ocorre que na planilha de preço da carta de apresentação 

das propostas de preços no item 18.7, equivocadamente, foi digitado o 

valor de R$ 804,53 reais. Entretanto, é possível observar que o mesmo item 

na planilha de quantidades e preços possui o valor unitário R$ 753,53 
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preço unitário, este valor que deverá ser considerando, se encontra 

dentro do orçamento estimado da Prefeitura de Cametá. 

Ademais, tal discrepância não macula o valor global da 

proposta – que atendeu os limites previstos no edital e na norma – dada 

sua insignificância. 

III. 3 – DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS 1.1, 1.2 E 1.3 DA 

PLANILHA DE PREÇOS:  

Já em relação aos fatos alegados pela recorrente de que a 

empresa recorrida não apresentou a composição de custo unitário dos 

serviços 1.1, 1.2 e 1.3 da planilha de preços, violando o item 7.4 alínea c 

do edital, também não devem prosperar. 

Ora Presidente, nos causou estranheza, ao tomar 

conhecimento da alegação da empresa recorrente, pois todos os 

documentos constam no envelope da proposta de preços, além de 

todas as exigências editalicias. 

Tal apontamento é totalmente incabível, dado a evidente 

observância da composição dos preços dos referidos itens.  

Ademais, os mesmos documentos foram analisados e 

aprovados, anteriormente, pelo engenheiro civil da Prefeitura de 

Cametá, Srº Saymon Carlos Pompeu, que em sua análise técnica não 

constatou NENHUMA irregularidade na planilha apresentada pela 

recorrida concluindo que a mesma preenche às condições exigidas 

referente a composição da proposta apresentada no Edital de licitação, 

mais uma vez, não assiste razão a recorrida. 

   

Em relação ao item 11.11 da planilha de preço – Joelho 

90graus PVC, série normal, esgoto, DN 40mm, com anel de borracha, 

instalado em coletor sanitário, por não apresentar na composição de 
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preço unitário desse serviço, o valor referente ao anel de borracha, 

também não devem prosperar. 

Ora Ilmo. Presidente, o preço de item questionado não é 

representativo se comparado com o valor total da proposta. 

Ademais pelo princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade, não se mostra viável a inabilitação da recorrida em face 

ao irrisório valor do item impugnado frente ao valor global da proposta. 

No âmbito do Poder Judiciário, corroborando com este 

entendimento, destaco o julgamento abaixo, vejamos: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO 

DO TIPO MENOR PREÇO. EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE, MESMO 

COM MELHOR PROPOSTA. ALEGAÇÃO DE QUE O 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO OBEDECEU AO 

DESEMBOLSO PREVISTO NO EDITAL E PREÇOS DA PROPOSTA 

MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS. CONFUSÃO ENTRE ITEM DA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM PREÇO UNITÁRIO. PREÇO 

TOTAL DA OBRA MAIS VANTAJOSO E NÃO SE ENQUADRA 

NO CONCEITO DO ART. 48, II DA LEI Nº 8.666/93 COMO 

SENDO IRRISÓRIO, SIMBÓLICO OU MANIFESTAMENTE 

INEXEQUÍVEL. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO COM 

DISCREPÂNCIAS PERCENTUAIS MÍNIMAS, QUE NÃO AFETAM 

O DESEMBOLSO GLOBAL NEM OS PRAZOS DO EDITAL. 

NULIDADE DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO NO CERTAME. 

CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 

(TJ-RN - MS: 20170008431 RN, Relator: Des. Ibanez Monteiro, 

Data de Julgamento: 11/04/2018, Tribunal Pleno) 

Desta forma, fica evidente que pelo princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostra viável a 

inabilitação da recorrida em face ao irrisório valor do item impugnado 

frente ao valor global da proposta, pelo que o pedido não deve 

prosperar.  
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Ademais, sustenta ainda, suposta ausência de uma folha da 

Planilha analítica. Tal inconsistência não tem o condão de macular a 

proposta, haja vista que a empresa carreou com o envelope de proposta 

o CD contendo a integra do documento o que foi certificado por esta 

CPL, ao responde oficio encaminhado pela empresa Recorrida, 

conforme documentos em anexo. 

Por fim, destaca-se, que esta Comissão Permanente de 

Licitação ágil bem ao desclassificar a proposta apresentada pela 

Recorrente, uma vez que, é eivada de ilegalidade, com previsão 

incidência de alíquota de ISS maior que o previsto no edital, sendo certo, 

que além de violar as normas vinculantes da licitação, por afetar de 

forma significativa composição global da proposta, apresenta 

“vantagem” indevida à Administração Municipal, dado que, o aumento 

no incide do ISS beneficiária diretamente a Administração Municipal 

contratante o que é plenamente inaceitável.  

IV – REQUERIMENTOS: 

Diante do exposto, esta recorrida pugna pelo TOTAL 

IMPROVIMENTO do recurso interposto, mantendo-se a decisão recorrida 

inalterada.  

São os termos, pede Deferimento. 

Belém – PA, 16 de setembro de 2019. 

 
 

   
 
       _____________________________________________________ 

AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 08.362.093/0001-06 

JOSÉ WALDIR NUNES MARQUES JUNIOR  
SÓCIO/ADMINISTRADOR 
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