
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Secretaria Municipal de Saúde 
Rua 13 de Maio, 2980, Bairro Central, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará 

CNPJ nº. 11.311.333/0001-58 

ERRATA A RESPOSTA AO RECURSO E CONTRA RECURSO 

ADMINISTRATIVO. 

Ref.: RDC Nº 001/2019- SMS 

Recorrente: PAUVA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA- CNPJ/MF 

83.374.587/0001-26 

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UAES 

(UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE), LOCAL: PA - 469, 

DISTRITO DE CARAPAJÓ. 

 

CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA, portador do CPF nº. 

207.680.012-34, e CI nº. 1895299/2ªVIA/PC-PA, Secretário Municipal de Saúde 

do Município de Cametá, no uso das atribuições que lhe são conferidas e, de 

acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis, RETIFICA A RESPOSTA 

AO RECURSO E CONTRA RECURSO ADMINISTRATIVO, de 07 de 

novembro de 2019, nos seguintes termos: 

 

Onde se lê: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ-GABINETE DO PREFEITO, órgão 

municipal, sediado a Av. Gentil Bittencourt, nº 01, Bairro Central, CEP 68.400-

000 – Cametá – Pará, inscrita no CGC/MF sob o nº. 05.105.283/0001- 50, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ WALDOLI 

FILGUEIRA VALENTE, brasileiro, casado, Carteira de Identidade n. 

2434722/2ªVIA/PC-PA e CPF/MF n. 023.146.732-04, residente e domiciliado 

nesta cidade, VEM PROCEDER COM A ANÁLISE DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO IMPETRADO PELA EMPRESA PAUVA CONSTRUÇÕES 

E ENGENHARIA LTDA- CNPJ/MF 83.374.587/0001-26, e CONTRA 

RECURSO da empresa AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

CNPJ Nº. 08.362.093/0001-06. 

 

Leia-se: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ-PA, através SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, inscrita no CNPJ (MF) Nº 11.311.333/0001-58, 

com sede à Rua 13 de Maio, 2980, Bairro Central, CEP 68.400-000 – Cametá – 

Pará, neste ato representado pelo Sr. CHARLES CEZAR TOCANTINS DE 

SOUZA, portador do CPF nº. 207.680.012-34, e CI nº. 1895299/2ªVIA/PC-PA, 

representando o Fundo Municipal de Saúde, VEM PROCEDER COM A ANÁLISE 

DE RECURSO ADMINISTRATIVO IMPETRADO PELA EMPRESA PAUVA 

CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA- CNPJ/MF 83.374.587/0001-26, e 

CONTRA RECURSO da empresa AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA, CNPJ Nº. 08.362.093/0001-06. 
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Onde se lê: 

3- DECISÃO:  

Diante do exposto, e da narrativa dos fatos constantes no Recurso e Contra 

Recursos, constantes nos autos deste processo, após verificação das 

alegações da recorrente e da recorrida por parte da Procuradoria Municipal e 

fundamentado no Parecer Jurídico PGM-PMC nº 496/2019, este Prefeito 

Municipal, considerando as manifestações jurídicas lá expostas, discorridas e 

ratificadas sobre tal assunto, objeto desta análise, bem como da análise técnica 

da engenharia municipal e baseados nos princípios norteadores que regem as 

Leis Federais nº. 8.666/93 e 12.462/2019, RESOLVE que seja mantida a 

INABILITAÇÃO da licitante PAUVA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, 

e que seja HABILITADA a licitante AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA. 

 

Leia-se: 

3- DECISÃO:  

Diante do exposto, e da narrativa dos fatos constantes no Recurso e Contra 

Recursos, constantes nos autos deste processo, após verificação das 

alegações da recorrente e da recorrida por parte da Procuradoria Municipal e 

fundamentado no Parecer Jurídico PGM-PMC nº 496/2019, este Secretário 

Municipal de Saúde, considerando as manifestações jurídicas lá expostas, 

discorridas e ratificadas sobre tal assunto, objeto desta análise, bem como da 

análise técnica da engenharia municipal e baseados nos princípios norteadores 

que regem as Leis Federais nº. 8.666/93 e 12.462/2019, RESOLVE que seja 

mantida a INABILITAÇÃO da licitante PAUVA CONSTRUÇÕES E 

ENGENHARIA LTDA, e que seja HABILITADA a licitante AMAZON 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

 

Anexo segue ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO IMPETRADO PELA 

EMPRESA PAUVA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-CNPJ/MF 

83.374.587/0001-26 e CONTRA RECURSO da empresa AMAZON 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 08.362.093/0001-06 

devidamente RETIFICADO.  

 

Cametá, 26 de novembro de 2019 

 

 

CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA 

CPF nº. 207.680.012-34 

CI nº. 1895299/2ªVIA/PC-PA 

SECRETARIO DE SAÚDE 
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RESPOSTA AO RECURSO E CONTRA RECURSO ADMINISTRATIVO. 

Ref.: RDC Nº 001/2019- SMS 

Recorrente: PAUVA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA- CNPJ/MF 

83.374.587/0001-26 

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UAES 

(UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE), LOCAL: PA - 469, 

DISTRITO DE CARAPAJÓ. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ-PA, através SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE - SMS, inscrita no CNPJ (MF) Nº 11.311.333/0001-58, com sede à Rua 13 

de Maio, nº 1298, Bairro Central, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará, neste ato 

representado pelo Sr. CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA, portador do CPF 

nº. 207.680.012-34, e CI nº. 1895299/2ªVIA/PC-PA, representando o Fundo Municipal 

de Saúde, VEM PROCEDER COM A ANÁLISE DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO IMPETRADO PELA EMPRESA PAUVA CONSTRUÇÕES 

E ENGENHARIA LTDA- CNPJ/MF 83.374.587/0001-26, e CONTRA 

RECURSO da empresa AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

CNPJ Nº. 08.362.093/0001-06 

 

ANÁLISE DO RECURSO E CONTRA RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

COM BASE NO Art. 56 do DECRETO 7.581/2011 estamos proferindo a 

decisão sobre o recurso administrativo impetrado pela empresa PAUVA 

CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA- CNPJ/MF 83.374.587/0001-26, e 

contra recurso impetrado pela empresa AMAZON CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 08.362.093/0001-06. 

 

1- DOS FATOS: 

Trata-se de resposta ao Recurso Administrativo apresentado pela pessoa 

jurídica PAUVA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA- CNPJ/MF 

83.374.587/0001-26.  

Conforme consta nos autos, as licitantes jurídicas PAUVA CONSTRUÇÕES E 

ENGENHARIA LTDA-CNPJ/MF 83.374.587/0001-26 e AMAZON 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-CNPJ Nº. 08.362.093/0001-06 

apresentaram recursos e contra recursos no prazo legal.  

 

2- ANÁLISE DE MÉRITO 

Trata-se de recurso administrativo contra a decisão prolatada pela CPL – 

Comissão de Processo Licitatório nos autos da RDC 001/2019-SMS, interposto 

pela empresa PAUVA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. 

A Recorrente, argumenta que: 
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a) a Comissão de licitação julgou a empresa AMAZON CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS LTDA como habilitada sendo (segundo a recorrente) que a 

mesma não atende ao item 6.5.4 sub item a.6 – Certidão de Inteiro Teor 

expedida pela Junta Comercial do Estado de 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. 

b) Requer ainda que a empresa AMAZON CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA seja desclassificada do certame por não atender, na 

integralidade, ao item 7.3 e 7.4 alínea “c” do edital, pois vejamos: 

b.1.) Em sua proposta no item 18.7 da planilha de preço a empresa 

apresentou o valor do serviço superior ao valor de referência do órgão, no caso 

R$ 804,53 e 753,81, respectivamente, violando o item 8.4, sub item b.1 (...). 

Para efeito de preenchimento da planilha de quantidades e preços a licitante 

não poderá: (...) “b.1.1-cotar preço unitário e global superior ao orçado 

previamente estimado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ-PA, nos 

termos dos §§ 3º e 4º do art. 8º da Lei nº 12.462/2011” (...) e também o item 

8.6.c “Apresente preços manifestamente inexequíveis ou acima do orçamento 

estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do art. 

9º do Decreto 7.581/2011”. 

b.2.) Além do exposto, a referida empresa 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 de acordo com esse mesmo item no 

serviço 11.11 da planilha de preço – Joelho 90graus PVC, série normal, esgoto, 

DN 40mm, com anel de borracha, instalado em coletor sanitário, na 

composição de preço unitário desse serviço a empresa não apresenta o 

material referente ao anel de borracha, colocando apenas o joelho de 40mm. 

Com relação a desclassificação de empresa PAUVA CONSTRUÇÕES 

E ENGENHARIA LTDA a recorrente, argumenta que: 

a) Utilizou a alíquota do ISSQN de 5% atendendo estritamente ao 

item 7.3.4.3. “As licitantes deverão adotar o percentual de 5,0% (cinco por 

cento), referente à alíquota de ISS, praticada no município de Cametá/PA, 

para composição da tabela de BDI”. Esclarecendo que o item não faz 

referência da dedução de 50% adotado pelo município; 

 

Em sua defesa a firma AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

argumenta que: 

a) 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 
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(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; 

a.1) DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EXPEDIDA PELA JUNTA 

COMERCIAL. ITEM 6.5.4 SUB ITEM a.6 DO EDITAL: 

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. (sic) 

Tal providência foi regularmente observada pela Recorrida, que 

juntou ao envelope de habilitação a referida certidão na forma 

emitida pela JUCEPA, não havendo qualquer omissão ou 

supressão de informações. 

Ademais, a autenticidade da certidão poderá ser confirmada pela 

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

é que a forma de emissão 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. 

a.2) DO SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO DO ITENS 7.3 E 7.4 

ALÍNEA C DO EDITAL: 

Tal argumento, outrossim, não deve prosperar, uma vez que na proposta de 

preços da empresa recorrida, principalmente, o item 18.7, da planilha de 

preços, observa-se de forma cristalina que houve apenas uma pequena 

discrepância dos valores ofertados na planilha de quantidades e preços para a 
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carta de apresentação das propostas de preços, sendo 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 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. 

a.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 editalícias. 

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 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. 

(...) 

Desta forma, fica evidente que pelo princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade, não se mostra viável a inabilitação da recorrida em face ao 
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irrisório valor do item impugnado frente ao valor global da proposta, pelo que o 

pedido não deve prosperar. 

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 íntegra do 

documento o que foi certificado por esta CPL, ao responder ao oficio 

encaminhado pela empresa Recorrida, conforme documentos em anexo. 

 

3- DECISÃO:  

Diante do exposto, e da narrativa dos fatos constantes no Recurso e Contra 

Recursos, constantes nos autos deste processo, após verificação das 

alegações da recorrente e da recorrida por parte da Procuradoria Municipal e 

fundamentado no Parecer Jurídico PGM-PMC nº 496/2019, este Secretário 

Municipal de Saúde, considerando as manifestações jurídicas lá expostas, 

discorridas e ratificadas sobre tal assunto, objeto desta análise, bem como da 

análise técnica da engenharia municipal e baseados nos princípios norteadores 

que regem as Leis Federais nº. 8.666/93 e 12.462/2019, RESOLVE que seja 

mantida a INABILITAÇÃO da licitante PAUVA CONSTRUÇÕES E 

ENGENHARIA LTDA, e que seja HABILITADA a licitante AMAZON 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

É a decisão. 

As demais justificativas encontram-se presentes no processo e no Parecer 

Jurídico PGM-PMC nº 496/2019. 

 

 

Cametá, 26 de novembro de 2019 

 

 

 

 

 

CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA 

CPF nº. 207.680.012-34 

CI nº. 1895299/2ªVIA/PC-PA 

SECRETARIO DE SAÚDE 
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