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ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DA  PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE. 
 
 
 
 
 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022  
 
 
 

 
BLUE WAVE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.387.427/0001-50,com sede na 

Travessa WE 78, n" 392. Conjunto Cidade Nova VI, CEP 67.140-190, ANANINDEUA - PA, vem 

interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão que determinou a classificação da 

empresa MONARCA CONSTRUÇÕES LTDA, do TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 , pelos 

motivos de fato e de direito abaixo expostos. 

 
Requer o processamento do presente recurso, com sua remessa à autoridade superior, para que 

proceda ao seu julgamento. 

 
Nestes termos, pede deferimento. 
 
 

Ananindeua (PA) 08 de novembro de 2022. 
 
 
 

Mayellen Barros Santos 
Advogada 

30.675 OAB/PA 
 
 
 

Blue Wave Engenharia Ltda. 
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RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO EM PREGÃO ELETRÔNICO 

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022. 

Recorrente: BLUE WAVE ENGENHARIA LTDA 

 

Apesar de reconhecer a competência, honestidade e conhecimento do Ilmo. Pregoeiro, o recorrente 

apresenta as razões pelas quais, no caso, sua decisão foi equivocada, merecendo os devidos reparos. 

 

 

I  PREMILIMINARMENTE 

 

Cumpre esclarecer, inicialmente, que o recorrente manifestou sua intenção de recorrer ao final da 

sessão de classificação MONARCA CONSTRUÇÕES LTDA. 

 

II  DOS FATOS SUBJACENTES 

 

A Recorrente se credenciou para participar da licitação, lançada através do Edital Tomada de Preço 

007/2020, no âmbito da Prefeitura de Soure/PA. 

 

O objeto do dito certame era a contratação de empresa de engenharia execução do serviço de 

implantação do sistema de abastecimento de água da 4ª rua, visando atender as necessidade da 

prefeitura municipal de soure/pa. 

 

Ocorre que, mesmo existindo erros insanáveis constantes na proposta de preço da licitante 

classificada em primeiro lugar, o Presidente da licitação procedeu a classificação da empresa 

MONARCA CONSTRUÇÕES LTDA, tendo sido manifestada intenção de recurso pela 

Recorrente, uma vez que a Recorrida em desacordo com o item 33 do edital edital que cita: As 

licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os desenhos 

fornecidos para execução dos serviços.  OBSERVAÇÃO: A PROPOSTA deverá ser apresentada 

na forma impressa, devidamente assinada e na forma editável em conformidade com a 

Resolução 040/2017-TCM/PA, sob pena de desclassificação, como também erro em sua 
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documentação de habilitação, e do total descumprimento dos itens 25.1 linea C, 28.3.1 e 28.4.1 

línea D do Edital. 

 

III  DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS E DAS RAZÕES DA REFORMA 

 

Preliminarmente, destaca-se que a empresa BLUE WAVE ENGENHARIA LTDA como empresa 

especializada que explora o ramo de atividades de prestação de serviços relacionados ao objeto 

licitado, detém total e irrestrita.  

 

A fase recursal do procedimento licitatório tem como fundamento legal na, que dispõe: 

 

- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:  
 
(...)  
 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o 
direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 
abuso de poder;  

 
 

É dessa garantia constitucional que decorrem as diversas formas de provocação da Administração 

Pública, para o exercício do direito de petição. Nesse sentido vejamos as palavras de Di Pietro:  

 

idades de recursos 

administrativos... É o caso da representação, da reclamação administrativa, do pedido 

 

 

Desta feita, temos que o recurso administrativo instrumentaliza o exercício do direito de petição junto ao 

poder público. 

 

DA IRREGULARIDADE 

 

a) Ausência de declarações obrigatórias não apresentadas pela licitante declarada 

vencedora no certame. 
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Consoantes explicitadas linhas acima incorreu em erro insanável a Recorrida ao deixar de 

apresentar, no ato de cadastramento da proposta, as declarações exigidas expressamente nos itens 

25.1 linea C, 28.3.1 e 28.4.1 línea D, mais especificamente o com o item 33 do edital saber: 

 

Aduz clara e notável irregularidade na documentação da empresa Monarca Construções LTDA à 

competividade do certame.  

 

Pelo principio do vinculo ao instrumento convocatório, todos os licitantes devem cumprir 

rigorosamente as regras prevista no edital, de forma que não há discricionariedade do Presidente da 

licitação em admitir a sia não observância. 

 

No presente caso, referida empresa não atendeu as regras entabuladas no instrumento convocatório 

ao apresentar documentação irregular e incompleta, vejamos. 

 

DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 2 

 

33. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar 

e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços.   

 

OBSERVAÇÃO: A PROPOSTA deverá ser apresentada na forma 

impressa, devidamente assinada e na forma editável em conformidade 

com a Resolução 040/2017-TCM/PA, sob pena de desclassificação. 

 

Todavia, empresa Monarca Construções LTDA NÃO apresentou a proposta de forma editável, 

alegando que esqueceu o pendrive e que mandaria posteriormente via email. Pasmem o 

presidente acatou o pedido da empresa concorrente, descumprindo claramente os requisitos do 

edital e principamente a Resolução 040/2017-TCM/PA, não desclassificando a empresa Monarca 

Construções LTDA. 
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Ocorre que a empresa não apresentou todos os documentos e de forma exigida pelo edital. Tais 

documentos não são hábeis para comprovar a qualificação técnica exigida pelo edital, de forma 

que não atende os objetivos traçados pela Administração Pública. 

 

Em suma, o item 14 do edital é bem claro quando cita que: AS LICITANTES QUE 

DEIXAREM DE APRESENTAR QUAISQUER DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO 

ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO, OU OS APRESENTAREM EM DESACORDO COM 

O ESTABELECIDO NESTA TOMADA DE PREÇOS OU COM IRREGULARIDADES, 

SERÃO INABILITADAS, NÃO SE ADMITINDO COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. 

(Ressalto todas essas informações foram questionadas e comprovada em ATA). 

 

Portanto, se trata de inequívoco descumprimento aos termos do edital devendo culminar com a sua 

DESCLASSIFICAÇÃO, conforme precedentes sobre o tema: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. REQUISITOS DO EDITAL. 

INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO ATO 

CONVOCATÓRIO. 1. O edital é a lei interna do procedimento licitatório, 

não pode ser descumprido pela Administração e deve ser observado por 

todos os licitantes, para que concorram em igualdade de condições. 2. In 

casu, a parte agravante, para a comprovação da capacidade técnica-operacional, 

apresentou atestados (fls. 216/220) em nome da empresa ** com quantitativos 

insuficientes, bem como atestados em nome da empresa **, não participante do 

consórcio recorrente, o qual é constituído apenas pelas empresas ***. 3. O 

descumprimento das cláusulas constantes no edital conduz à inabilitação 

da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios 

norteadores da licitação, expressos no art. 3º da Lei 8.666 /93. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70077112092, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Barcelos de Souza Junior, Julgado em 29/08/2018).  
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ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AJUSTE DE 

PLANILHA. REDUÇÃO DO PREÇO OFERTADO NO ITEM. NULIDADE. 

CARACTERIZADA. 1. O edital faz lei entre as partes e vincula a 

Administração, mostrando-se inadmissível modificação das condições pré-

estabelecidas no curso da licitação.2. De acordo com o art. 3º da Lei nº 

8.666/93, a licitação destina-se garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração. Da mesma forma, disciplina o pregão revisto na Lei nº 

10.520/2002, modalidade de licitação, em relação a qual se aplicam 

subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93. Não basta, pois, obter-se 

a proposta mais vantajosa para a administração, devendo-se, na verdade, 

garantir a efetiva igualdade de condições entre os licitantes e o respeito às 

demais regras e princípios jurídicos, em especial aqueles que orientam as 

ações da Administração. 3. A alteração das cotações de itens individuais em 

pregão eletrônico visando o ajuste do valor total configura conduta inaceitável 

em pregões cujo o valor global é formado pelos lances individuais de cada 

item, pois confere vantagem indevida ao licitante que trabalha os lances de 

todos os itens sem a pressão dos concorrentes (seja por estarem muito acima ou 

muito abaixo do preço de mercado) e implica em desvantagem para as outras 

licitantes, frustrando os princípios norteadores das licitações públicas, além de 

aumentar o risco de ocorrência de jogo de planilha.4. (...)(TRF4, AC 

AURVALLE, QUARTA TURMA, Julgado em: 19/09/2018, Publicado em: 

21/09/2018). 

 

Afinal, se a empresa não concordasse com a exigência edilícia, caberia a ela realizar a impugnação ao 

edital previamente. Não o fazendo e concordando com as disposições do edital, deve se vincular a 

ele:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

ADMINISTRATIVO.LICITAÇÃO. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. 

ÍNDICES UTILIZADOS NA PROPOSTA QUE DIFEREM DO EDITAL. 

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. Havendo a 
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empresa apresentado taxa de ocupação diversa do edital convocatório, afigura-

se correta a decisão administrativa que inabilitou a agravante no certame. 

Inteligência dos arts. 41 e 44 da Lei nº 8.666 /93. Entendendo possível 

maiores taxas de ocupação, deveria a parte ter atacado o edital de  

licitação, e não apresentar proposta em desacordo com a previsão nele 

contida, e ao qual estava vinculada. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo deInstrumentoNº 70076602291, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo 

Bandeira Pereira, Julgado em 09/05/2018). 

 

MOTIVO QUE DEVE CULMINAR EM SUA IMEDIATA DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

 

IV  DO PEDIDO  
 
 
ISTO POSTO, diante da plena comprovação de atendimento ao edital, REQUER, o recebimento do 

presente recurso, em SEU EFEITO SUSPENSIVO;  

 

Requer ainda, ao final, julgar totalmente PROCEDENTE O PRESENTE RECURSO, para fins de 

rever a decisão de CLASSIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO DE VENCEDORA da empresa 

MONARCA CONSTRUÇÕES LTDA como desclassificação da mesma do certame, declarando a 

nulidade de todos os atos praticados a partir da declaração de habilitação, ou da fase da proposta da 

empresa MONARCA CONSTRUÇÕES LTDA com imediata desclassificação da mesma. 

 

Requer ainda, que caso o Douto Presidente da licitação opte por manter sua decisão, 

REQUEREMOS que, com fulcro no Art. 9º da Lei 10.520/2002 C/C Art. 109, III, § 4º, da Lei 

8666/93, e no Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação 

por autoridade superior competente.  

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

Ananindeua, 08 de novembro de 2022. 
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_____________________________________________ 
Mayellen Barros Santos 

Advogada 
30.675 OAB/PA 

______________________________________________ 
Blue Wave Engenharia Ltda. 
CNPJ/MF: 18.387.427/0001-50
Felipe Wallace da Costa Vieira 
CPF/MF: 014.861.592-90
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