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Licitação Brasil Novo <licitacaobn@gmail.com>

RECURSO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022-TP 

Rodrigo Zortéa <rodrigo.zortea@hotmail.com> 19 de agosto de 2022 17:48
Para: Licitação Brasil Novo <licitacaobn@gmail.com>

Sr. Presidente, conforme o recebimento da documentação para formular recurso no dia 12/08/2022, estando
dentro do prazo, uma vez que conta apenas dias úteis. Segunda não conta como dia ú�l, pois foi feriado
Estadual, conforme consta em calendário. Estamos apresentando nosso recurso para apreciação e decisão.
Desde já agradeço!
Att.

Rodrigo Zortéa
Eng. Civil 
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A SUA SENHORIA O SENHOR  
VALDINEY BATISTA DE FREITAS  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Município de Brasil Novo, Pará. 
 
 
 
 

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº.005/2022-TP 

 

 

J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 24.901.546/0001-81, 

com sede na R OTAVIO NERI, nº 727, bairro JARDIM INDEPENDENTE I, Altamira – 

Pará, CEP: 68.372-710, representada pelo Senhor Jairo Alves Fontenele Junior, RG: 

5961769 – PC/PA e CPF: 010.088372-96,  residente e domiciliado no município de 

Altamira-PA. 

 

Objeto: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de prestar serviços na 

“CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, neste estado”, 

através do repasse de recursos financeiros e estabelecimento de bases gerais de mútua 

cooperação entre o ESTADO DO PARÁ, através da SEDOP e o MUNICÍPIO DE BRASIL 

NOVO, através da PREFEITURA MUNICIPAL, de acordo com o plano de trabalho, 

especificações e planilhas que passam a fazer parte integrante do Convênio nº 69/2022, 

conforme especificações constantes na planilha (Anexo I)., tudo em conformidade com 

os detalhamentos constantes no Edital e seus anexos, que são partes integrantes e 

indivisíveis deste instrumento.  

 

“Procedimento formal significa que a licitação está 
vinculada às prescrições legais que a regem em todos 
os seus atos e fases. Não só a lei, mas o regulamento, 
as instruções complementares e o edital pautam o 
procedimento da licitação, vinculando a 
Administração e os licitantes a todas as suas 
exigências, desde a convocação dos interessados até 
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a homologação do julgamento.” (Hely Lopes 
Meirelles - Licitação e Contrato Administrativo - pág. 
26/27, 12a. Edição, 1999) 

 

 

I – DO RESUMO DOS FATOS  

 

Aos 11 dias do mês de agosto do corrente ano, às 09:30 horas, na Sala do Auditório da 

Prefeitura Municipal de Brasil Novo, Situada na Av. Castelo Branco nº 821, – CEP. 

68.130-000 – Brasil Novo –Pará, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação deu 

início à abertura dos envelopes, reabrindo assim, o Processo Licitatório TP 005/2022. 

Que após análise das Propostas de Preços pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, 

passou-se então para as empresas habilitadas analisarem as planilhas de cada empresa 

apta no certame, onde ouve interesse e manifestação de recursos contra as Empresas 

CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI e W RESENDE SOARES EIRELI, pelos 

motivos a seguir: 

 

II – DAS EMPRESAS 

 

CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI; 

 

➢ Apresentou apenas planilhas com as composições próprias;  

➢ Apresentou valores de diversos insumos divergentes; 

 

Diante dessas observações está clara que os preenchimentos das Planilhas Estão 

em desacordo com os ditames  do edital da TP 005/2022, pois estamos tratando 

de uma obra de grande porte, com valores altos, por esses fatos, cabe analise 

detalhado e minucioso da CPL  e da equipe de engenharia do município, pois essas 

falhas poderá acarretar em sérios prejuízos e danos aos cofres públicos  



 

 

 
PROJETAR ENGENHARIA 

J A FONTENELE JÚNIOR ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ: 24.901.546/0001-81 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.526.708-6 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 546163 

 

 

W RESENDE SOARES EIRELI 

 

➢ Não apresentou as composições próprias; 

➢ Apresentou valores diferentes para alguns insumos; 

Estando assim sua proposta incompleta e em desacordo com o exigido em edital, 

que também cabe analise pelas equipes de competência para o caso afim de barrar 

sérios problemas futuros caso as mesmas tenham suas propostas aceitas. 

No que se refere as Propostas de Preços, no edital da Tomada de Preço nº 005/2022 no 

item 9.2 - Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da 

Documentação e PROPOSTA DE PREÇOS correrão por conta e risco da Licitante. 

Documentação e Propostas que não atenderem aos requisitos dos documentos integrantes 

do Edital e seus anexos IMPLICARÃO NA INABILITAÇÃO OU 

DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. 

 

III – DAS PROPOSTAS 

 

12 – DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02) 

 

c) Nos preços unitários propostos devem estar computados todas as despesas 

necessárias, inclusive custo de materiais, transportes, instalações, depreciações, mão-

de-obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, remunerações, etc., que constituirão 

a única, exclusiva e completa remuneração dos serviços; 

 

o) Apresentação de Planilha de Composição de Custos unitários, memória de cálculo 

dos custos unitários, Planilha de composição e memorial de cálculo BDI, Encargos 

Sociais, Cronograma Físico-Financeiro, TUDO DE ACORDO COM AS 

PLANILHAS CONSTANTES NESTE EDITAL. 
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Portanto, é manifesto o cabimento da presente demanda, posto que, além de apresentar-

se tempestiva e de acordo com os ditames constitucionais e legais, se trata de um direito 

público subjetivo, liberto de quaisquer condicionantes, usado com a finalidade de que a 

autoridade administrativa competente possa tomar conhecimento dos fatos, coibindo, 

assim, a prática de atos ilegais ou irregulares cometidos pela Administração Pública, tais 

quais os ensejadores da demanda em pauta. 

Devidamente comprovada a tempestividade e o cabimento, requer o recebimento do 

presente para o seu devido processamento e apreciação legal. 

 

IV – DO PEDIDO  

 

POSTO ISTO, REQUEREMOS, que o senhor Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, analise das propostas apresentadas pela empresa, tendo em vista que as  

empresas acima mencionadas, não atendeu a todos os requisitos exigidos em edital, e em 

razão disso, como forma de imposição e prevalência da lei, da doutrina e dos princípios 

da moralidade administrativa, a publicidade, a legalidade e a ampla defesa. Por fim, seja 

devidamente motivada a decisão tomada, caso se entenda pela reforma da decisão 

proferida, devendo o julgador apontar os fundamentos de direito e de fato, conforme 

determinado pelo Princípio da Motivação dos Atos e Decisões Administrativas. É que 

pedimos a DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS das Empresas CONSTRUTORA 

MANHATTAN EIRELI e W RESENDE SOARES EIREL, pelas razões expostas no I – 

DO RESUMO DOS FATOS.  

 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

  

Altamira/PA, 17 de agosto  de 2022. 
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Jairo Alves Fontinele Junior 

RG: 5961769 – PC/PA  
 CPF: 010.088372-96 

 

J A FONTENELE JUNIOR 

ENGENHARIA 

EIRELI:24901546000181

Assinado de forma digital por J A 

FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA 

EIRELI:24901546000181 

Dados: 2022.08.19 14:40:47 -03'00'


























