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De : Contato <contato@okaconstrutora.com>
Assunto : Recurso administrativo.

Para : cpl@museu-goeldi.br

Zimbra dilsonjunior@museu-goeldi.br

Recurso administrativo.

qui, 18 de nov de 2021 17:10
1 anexo

Boa tarde.
Segue em anexo nosso recurso referente a licitação Tomada de preço n°
01/2021.

At.te
Lucas Sarmanho
Oka Construtora e Incorporadora Eireli
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Excelentíssimo Senhor (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 

Humberto Jr. C. Queiroz 

 

 

 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 

Processo Administrativo nº. 01205.000205/2021-94 

 

 

OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, já identificado nos autos do 

procedimento licitatório em epígrafe, vem, através de seu representante legal, inconformado com 

a r. decisão proferida por Vossa Senhoria, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO 

com fulcro no art. 109, I, “a” da Lei 8.666/93, pugnando, desde já, pelo seu recebimento e 

acolhimento, e após os trâmites legais, entendendo este autoridade exerça o juízo de retratação, 

ou caso não seja este o entendimento, que sejam as razões devidamente encaminhadas à 

autoridade superior, como de direito.  

 

 

São os Termos em que, 

Pede e Espera Deferimento. 

Belém-Pa, 18 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Recorrente 
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DA TEMPESTIVIDADE 

 

 

Nobre julgador, a decisão desafiada através do presente recurso foi publicada na Imprensa Oficial 

do Estado em 12 de novembro de 2021, inaugurando o prazo no dia 12.11.2021 cujo quinquídio 

fatal se dá no dia 19.11.21. 

 

Prescreve a Lei das Licitações: 

 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

I - Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) Julgamento das propostas;  

 

Desta forma, confrontando a publicação da decisão com o protocolo deste recurso, o mesmo 

merece conhecimento, ante a sua tempestividade e subscrita por parte com legitimidade para a 

sua interposição. 

 

 

DO MÉRITO 

 

 

Impoluto julgador, merece reforma a decisão da honrada Comissão Permanente de Licitação que 

classificou como primeira colocada a empresa Construtora Maguem LTDA, uma vez que esta 

apresentou erros insanáveis em sua proposta na qual não foi levado em consideração durante a 

análise sua proposta senão vejamos: 

 

A empresa citada anteriormente classificada como primeira colocada, apresentou sua proposta 

com falhas técnicas que não foram levadas em considerações durante a análise desta douta 

comissão, onde em sua proposta, sendo mais específico em suas composições de preços unitários 

esta deixa de fazer incidência de leis sociais nas mãos-de-obra dos serviços apresentados em sua 

planilha orçamentária obtendo assim vantagens para conseguir apresentar um menor preço. 

 

Vejamos a seguir: 
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Pagina 120 da proposta da empresa mencionada. 
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Pagina 121 da empresa mencionada. 
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Como bem podemos ver a empresa Construtora Maguem LTDA deixou de incidir os encargos 

sociais de mensalistas para o serviço referente a administração local onde a mão-de-obra deste, 

encontra-se com a unidade “mês” apresentado na página 120 de sua proposta.  

 

Entretanto os erros em suas composições de preços unitários continuam a ser demonstrado de 

forma que a mesma continua a não fazer a incidência de encargos sociais só que dessa vez para 

mão-de-obra horistas, como demostrado a seguir: 

 

 
 

Pagina 123 da empresa mencionada. 
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A mesma ainda apresenta em sua composição de administração local o valor da mão-de-obra do 

engenheiro civil de obra júnior abaixo do exigido para este tipo de obra uma vez que este 

demonstra um valor referente a seis horas trabalhadas quando deveria apresentar um valor 

referente a oito (8) horas, como demonstraremos a seguir: 

 

 

 
 

Pagina 101 da empresa Maguem. 

 

Portanto como podemos observar a empresa citada anteriormente apresenta sua mão-de-obra com 

valor correspondente a seis (6) horas de trabalho por dia, sendo que o utilizado na planilha 

orçamentária e composições do órgão é uma mão-de-obra de oito (8) horas diárias, é valido 

ressaltar que esta referida composição é mensalista logo pressupõe-se que o mesmo permanecerá 

por mais de seis (6) horas diárias no local da obra em questão.  

 

Como podemos ver a empresa apresenta esta falha em sua proposta financeira e esta falha 

acontece em todas suas composições dos preços unitários, destacamos algumas páginas com o 

objetivo demonstrar estes erros a esta douta comissão. 

 

Ainda que a mesma tenha apresentado encargos socais somente na composição da mão-de-obra, 

onde o correto é fazer a incidência dos encargos sobre as respectivas mão-de-obra em cada 

serviço descriminado da planilha orçamentária, portanto apresentou falhas insanáveis em sua 

proposta financeira.  

 

Portanto, diante do exposto, solicitamos a desclassificação da empresa CONSTRUTORA 

MAGUEM LTDA, por apresentar erros e vícios insanáveis em sua proposta comercial. A não 

desclassificação desta fere diretamente o princípio da ISONOMIA, uma vez que nossa empresa 
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apresentou a proposta comercial sem nenhum erro ou vícios insanáveis, quando a empresa citada 

acima apresenta diversos erros e vícios em sua proposta comercial. 

 

Desta forma, requer o recebimento do presente recurso, para reconhecer a procedência das 

alegações de nossa empresa diante deste recurso, por ser esta expressão da mais lidima e salutar 

justiça. 

 

São os Termos em que, 

Pede e Espera Encaminhamento. 

Belém-Pa, 18 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

CNPJ 36.821.978/0001-61 
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