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INTENÇÃO DE RECURSO:
Apesar da notória boa intenção dessa douta Comissão em fazer o melhor julgamento possíve, a única medida
cabível, para que o processo em tela volte aos trilhos da legalidade é a correção do equívoco cometido no
julgamento preliminar, alterando-o para INABILITAÇÃO da empresa Condisa Construções LTDA. Pois houve tempo
hábil para impugnar o edital, aceitando assim o que está definido em edital. Rodolfo Pinheiro de Souza Sócio
Administrador - RMH Engenharia Ltda - EPP Engenheiro Civil CREA/PA Nº

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
Ofício n.º 048/2019
Belém-PA, 30 de dezembro de 2019.
Ao 
Museu Paraense Emílio Goeldi.
Serviço de Compras e Patrimônio – SECOP
Dílson A. de Araújo Junior – Pregoeiro Oficial
Ref. Pregão Eletrônico 011/2019.
Assunto: Recurso Administrativo.

Estimada Comissão,
A RMH Engenharia LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.305.915/0001-82,
com sede à Rua Lameira Bittencourt, nº 198, bairro Benguí, CEP 66.630-010, Belém-PA, por seu representante
legal, Sr. Rodolfo Pinheiro de Souza, de acordo com o Item 11 – DOS RECURSOS do Edital PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 11/2019, assim como do Artigo 109, I, a, da Lei 8.666/93, interpõe este RECURSO ADMINISTRATIVO contra o
resultado de Aceitação da proposta de preço da licitação em apreço, na qual a Comissão Especial de Licitação
classificou a Proposta da licitante Condisa Construções LTDA. 

Senhor Pregoeiro, após análise minuciosa do Edital do Pregão supracitado, Verificamos que de acordo com o item:

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao@museu-goeldi.br, ou ainda por
petição protocolada no endereço: Av. Magalhães Barata, 376 – São Braz, Belém – Pará – 66040-170, Setor de
Compras/Licitações.

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até
03 (três) dias úteis anteriores à 

data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço
indicado no Edital.

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos.

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do
processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. (Grifos nossos).

Isto posto, A única medida cabível, para que o processo em tela volte aos trilhos da legalidade é a correção do
equívoco cometido no julgamento preliminar, alterando-o para INABILITAÇÃO da empresa Condisa Construções
LTDA. Pois houve tempo hábil para impugnar o edital, aceitando assim o que está definido em edital, não cabendo
a mudança das regras do certame sem um devido processo legal, visto que, por si só o edital já restringiu a
participação de inúmeras outras empresas que, por não possuírem o acervo para atender a chamada pública não
participaram ou impugnaram o edital.
Apesar da notória boa intenção dessa douta Comissão em fazer o melhor julgamento possível, conforme determina
o diploma editalício e a legislação em vigor, temos absoluta certeza de que essa insigne Comissão promoverá as
correções, ainda na fase administrativa, evitando que a recorrente tenha que buscar seu direito líquido e certo
junto ao Judiciário, Pede Deferimento.
Atenciosamente, 

Rodolfo Pinheiro de Souza
Sócio Administrador - RMH Engenharia Ltda - EPP
Engenheiro Civil CREA/PA Nº 150130889-0-D/PA
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