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RECURSO

II,IISTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITTTRA

MT]NICIPAL DE ITAITUBA - PA

TRJTECH COMÉRCIO, ASSISTÊNCTI TÉCNICA E

REPRESENTAÇÕES LTDA, pessoa jurÍdica de direito público, inscrita

no CNPJ sob o no 21.112.37410001-79,na condição de licitante no certame

em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, a tempo e

modo, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a

decisâo que aceitou a proposta de preços e a habilitou a empresa PV

COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICO E PRODUTOS DE

PERFUMARTA LTDA, o que faz com fundamento no inciso XVIll, do

artigo 4" da Lei no 10.520102, pelas razões anexas aduzidas.

Pede deferimento.

Itaituba, 06 de maio de 2019

)

ARILSON L DO S SOUZA
c.P.F N" 367.908.182 - 00

Referência: Pregão Presencial n" 031/2019 - PP
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DA TEMPESTTVIDADE

o presente recurso é tempestivo na medida em que a intenção de sua interposição foi
manifestada e recebida pero pregoeiro, no dia 02/0512019. sendo de 3 (três) dias úteis o
prazo paÍa registrar as razões do recurso, temos como termo finar o dia 07105/201g,
terça-feira. sendo. portanto, tempestivo.

SiNTESE DoS FATos

No dia 08 de fevereiro de 2019, foi pubricado o Editar 007 r20r9 - pp, cujo o objeto era
a aquisição de luminária pública LED e matérias diversos para atender a demanda do
município de Itaituba-pA. A data de abeÍura, conforme Edital, oconeu no dia
1810212019 se estendendo os trabarhos ate o dia 2r/o2r2or9, quando o pregoeiro sr.
Ronison Aguiar Holanda, suspendeu o processo licitatório, sob a justificativa do
sr'orismar Pereira Gomes, secretiírio Municipal de Infraestrutura, que os q,antitativos
dos materiais não atenderiam a necessidade do municipio.

No dia 25104/2019, foi publicado o Edital 03ll2}lg _ pp, com o mesmo objeto, a
aquisição de luminária LED e materiais diversos para suprir a demanda do município de
Itaituba - PA. A data de abertura conforme Edital, ocoÍreu no dia 30104/2019

DO MERITO

I - DA NULIDADE POR
PUBLICIDADE

INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA

O Edital 031/2019-pp, foi assinado e publicado nodia25l04l20l9,eopregãoocorreu
05 (cinco) dias após, no dia 3010412019, portanto, não foram observadas as regras

ô,u

DAS RAZOES DO RECURSO
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basilares da Lei 10.52012002, no seu artigo 4', V, que estipula o tempo mínimo de 08

(oito) dias uteis entre a publicaçâo do Aviso e apresentação das propostas:

V - O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da

publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;

Portanto, Sr. Pregoeiro, não ocorreu o tempo minimo legal estabelecido na Lei, ferindo

o devido Principio da Publicidade.

Cabe adiantar, caso esse seja o argumento da Comissão Licitante da Prefeitura de

Itaituba, que o Edital n" 031/2019 pp, esú datado do dia l9l04l20l9, mas somente foi

assinado e publicado no üa 2510412019 (figura l), e publicado no site da prefeitura no

mesmo dia (figura 2):

Figura I :
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Edrlats e anexos
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Para que não reste mais dúvidas quanto a data da pubricação e a data de abertura das
propostas sem a observação do prazo mínimo legal, segue a informação no site do
Tribunal de Contas do Estado do pará (Figura 3):

Figura 3:
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prazos legais estabelecidos, atendendo o devido princípio da

Portanto, da data de pubricação do Editar e sua efetiva disponibiridade aos interessados,
aÍé a data marcada para a sessão de abeúura do pregão, o prazo estipulado pela
Administração não poderá ser inferior a g (oito) dias úteis. poderá ser superior a isto,
mas nunca inferior

E importante lembrar que o pÍazo apenas inicia-se da publicação e sua efetiva
disponibilidade do edital aos interessados (ou seja, úo somente da publicação do aviso,
mas, tambm, de que o edital esteja disponível no local indicado pelo aviso para que
todos os interessados em obter a íntegÍa do edital possam consegui-lo, conforme Lei
8.666/93, art. 21, § 3.:

"Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da
última publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou
ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos
anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde,'.

Diante dos fatos apontados, todas as fases posteriores a publicação, sem a devida
observância da Lei e dos princípios constitucionais que regem a atuação da
administração públic4 deverão ser anuradas e deverá ser realizado novo Edital com o
cumpnmento dos

Publicidade.

Outro ponto, senhor pregoeiro, que deverá ser levado em consideração e que gera
nulidade no Edital, foi o prazo entre a publicação, no dia 25/04/2019, e os dias
necessários para os licitantes apresentarem os devidos questionamentos, 2 (dois) dias
úteis anteriores a data fixada para o recebimento das propostas, conforme descrito no
Tópico "lmpugnaçâo do Edital,, (Figura 4):
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Fazendo uma análise, dois dias úteis anteriores ao dia30/0412019, uma terça-feira, seria

o dia 2610412019, sexta-feira" um dia posterior ao dia da publicação do Edital que

ocorreu no dia 25/0412019.

Cabe apontar, que no cÍrso em questão, era impossível qualquer questionamento em um

dia útil somente, paÍa qualquer empÍesa, inteÍessada no certame, fazer os seus

questionamentos a Comissão Licitante.

Portanto, mais uma vez, restou-se provado o desrespeito ao Princípio da Publicidade e

da Razoabilidade.

II - DA APROVAÇÃO DE OBJETO DIFERENTE AO Pf,DIDO NO EDITAL

Iniciada a Sessão do Pregão Presencial na data e hora marcada, aberto a manilestação

dos licitantes, um questionamento foi realizado pelo ora recorrente, que:

"...as empresas PV COMERCIO ATACADISTA DE COSfVíETICO E PRODUTOS DE

PERFUMANA LTDA. não apresenta maÍcâ paÍa os produtos BRAÇO CURVO,

conforme Termo de Referência item (4.2.12), sendo caso de desclassificação da

empres4 os nrodutos apresentados oela mesma conforme Portaúa do

âpresentâm tomada padrâo ANSIC 136.41 íDIMINING RECEPTALES)

de 07 contatos. conforme exipe no i 4.2.4 do Termo de ferência do

ELÉTRICA RÀDIANTE

+(

Edital. Ouestiona também â MATERf,A.IS

TRITECH COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E

REPRESENTACOES LTDA.
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INMETRO N' 20/2017 (luminárias nara iluminacão oúbüca). não
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(dois) e 3 (três), também não apresentam tomada oadrão (luminárias oara

iluminacão oública), não aDresentâm tomads Dadrão ANSIC 136.41

(DIMINING RECEPTALES) de 07 contatos. conforme exige no item ,1.2.,1

do Termo de Referência do Edital " (Texto extraído da ATA

REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DA PREFEITURA

ITAITUBA-PA)

DE

DE

Em resposta ao questionamento, o Sr. Pregoeiro solicitou um Engenheiro Eletricista, o

Sr. Marcos Almeida, inscrito no CREA sob n' 5062051267 - SP, onde "esclaÍeceu que

o ltem 4.2.4 do Termo de Referência do Edital, não se aplica para atual realidâde local

do Município pois diz respeito a aplicagão do padrão de tecnologia que ainda não se

encontra implementada no âmbito da iluminação pública do Municipio de ltaituba.".

Tal fato, a falta de componente necessário explicitado no Anexo I do Termo de

Referência do Edital 03112019 - PP, não poderia ser suprimido por uma opinião de um

Engenheiro Eletricista, no momento da Sessão do Pregão, o item 4.2, do Termo de

Referência é claro em dizer a condição, especificações e requisitos gerais das luminárias

LED:

4.2.4. A luminária deve possuir na parte superior uma tomada padrão ANSI C 136.41

(Dimming Receptales) de 7 (sete) contatos para acoplamento do módulo destinado ao

sistema de TELEGESTÃO ou fotocélula. O driver deve permitir dimerização através do

controleanalógico de 0 a l0 V.

Portanto, Sr. Pregoeiro, é condição do Edital e do seu Anexo I, iÍem 4.2.4, que todas as

luminárias LED DEYEM atender o quesito tomada padrão ANSI C 136.41(Dimming

Receptales) de 7 (sete) contatos para acoplamento do módulo destinado ao sistema de

TELEGESTÃO ou fotocelula.

<l/

TRITECH COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E
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ELÉTRICOS LTDA. que alem de não ter INMETRO para os itens I (urn). 2

4,2. ESPECIFICAÇÔES P NTQUSITOS GERAIS QUE TODAS AS LI.'MINÁzuAS

LEDPfl@ATENDER:
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No Item 4.2.4. está bem claro: "para acoplamento do módulo destinado ao sistema de

TELEGESTÃO ou fotocélula".

A utilizacão de ula em iluminacão oúb 1Ca e bem ântisâ iá usada em todas as

cidades brasileiras desde a década de 19ó0 e se mantem ate os dias atuais uma

tecnoloqia muito im Dara economizar enersia. A cidade Itaituba iá utiliz tal

tecnolosia a muito temoo- nas luminiirias convencionais- tioo vaoor de sódio e vaoor

metálico. conforme da lumiúria no poste em frente à I ia Matriz de Santana

(foto i ):

)

Foto I :
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Por mais que a funçâo do pregoeiro tenha as suas autonomias, não poderá.iamais deixar
de observar os princípios básicos da legalidade e o respeito à isonomia, e à prudência
nos certames que realiza.

Até o momento anterior à sua publicação, ainda na fase intema, o edlal pode ser
modifi cado pela Administração.

Entretanto, ulna vez publicado o edital, iniciada a fase extema, qualquer modificação
efetuada no instrumento convocatório que implique em alteração rtas propostas, exige
nova publicação com nova abertura do prazo de g (oito) dias úteis.
A permissão da retirada de um item de referência do objeto, permitiu a empresas que
não atendiam aos quesitos exprícitos e necessários que constavam no Edital participar
do Certame.

Além da ilegalidade em tal fato, a decisão de suprimir uma condição do objeto
ocasionaria a publicação de novo Edital com nova referência, permitindo àquelas
empresas que não preenchiam tal quesito, participar do Certame.

Nesse sentido, aplica-se ao pregão a regra do art. 21, § 4.,Lei g.666193, a saber:

§ 4o eualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo_se o prazo inicialmente eshbelecido, exceto quando,
inquBtionavelmetrte, r âlteraçío nâo rfetar a formuhção das propostas.

Há necessidade de se divulgar quarquer modificação no editar pela mesma forma em
que se deu o texto original' reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

A modificação Sr. pregoeiro, não foi irrelevante!

Alem de receber um objeto aquem do que estava no Edital, sob o argumento pifio que omunicípio AINDA não possui tal tecnorogi4 impediu empresas que atenderiam aoEdital de participar do Certame.

tüI
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Ainda fica uma pergunta sem respostâ. E quando o município se adequaÍ para

atendimento do requisito "telegestão", precisará a administração municipal substituiÍ

toda as luminárias que foram compradas com o item suprimido? Se não fosse

necessário, não faria parte do Edital o requisito em questão.

Se a Administração introduzir alteração após publicado o aviso, deverá retrovâr-se

a publicaçâo. Se assim nâo fosse, haveria redução do prazo mínimo.

Diante dos fatos, tal Pregão Presencial deverá ser ANULADO, por conter vícios

insanáveis e prejudiciais ao CERTAME.

A eventual substituição do objeto licitado - se levada a efeito objetivamente e sem a

avaliação esgotável das particularidades do caso para o atendimento ao interesse público

- violaria os princípios que regem as licitações, de acordo com os enunciados do art. 3o

e aÍÍ. 41, da ki no. 8.666/93, in verbis'.

"AÍt. 3'. A licitação destina-se a garantir a observância do pincípio constitucional da

isonomia e s selecionar a prupoEta mais vantajosa paro a Ádministração e serir

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade,

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade

administrativa, da incalaçdo ao instrumento convocotório, do julgamento objetivo e

dos que lhes são correlatos. "

'AÍt.41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao

qual se acha estritamente vinculada. "

sobre o assunto, Mário cammarosano in Aumentos quantitativos e qualitativos do

contrato e limites do artigo 65 da Lei n" 8.66ó193. ILC - Informativo de Licitações e

Contratos, v. 4, n. 4l,jul. 1999. p. 520-523, explica:

,// il
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"..No entanto, à fls. 284 dos autos administrativos, o Secretário

InfraestÍutura, através da Justificativs, comunicou ao pregoeiro,

Em se tratando de conbatos decorrentes de licitação, as alterações contratuais ,eclamam

acentuada cautel4 em razão mesmo das finalidades dos certames licitatórios que não se

pode burlar, quais sejam: garantiÍ a observância do princípio constitucional da isonomia

e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração (art. 3", caput). D€slaÍte,

não burlar a licitação, atentaÍ sempre para as finalidades de interesse público, e observar

as demais prescrições legais é o que se impõe ao administrador público.

A justificação, desse modo, para a alteraÇão do objeto do contrato, deve ser robusta,

inquestionável e exaúente, alem de atender ao sentido de Íealízaçio do interesse

público, o que no caso em questilo, úo ocorreu.

ITI _ DA MUDANÇA INf,XPLICÁVEL DA RIFf,RÊNCLA DOS OBJETO NOS
EDITAIS

Outro ponto muito importante e que merece o devido esclarecimento, e o fato do Anexo

- Termo de Referência do Edital 031/2019 - pp ser diferente do Edital OO7lZO19 _pp.

Explicamos

No dia l8 de fevereiro de 2019, aconteceu o pregão presencial, em conformidade com o

Edital no 00712019, cujo objeto era a aquisição de luminária pública LED e matérias

diversos para atendeÍ a demanda do municipio de ltaituba-pA. Durante a sessão o
processo licitatório foi revogado.

conforme Parecer Jurídico pMVDICOTú2019, que apresentou a Revogação do
Procedimento Licitatório, a justificativa seria pelo quantitativo inferior às necessidades

do Município:

Municipal de

um eÍTo no
levantamento do quantitativo soricitado, abaixo da necessidade da coordenadoria
Municipal de lluminação públicâ.. ..

w
t1
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"...De outra banda, o Pregoeiro às fls. 285/286 veio a tecer suas considerações a respeito

da Justificativa, no tocante ao pedido de alteração do quantitativo e ao final solicitou à

autoridade competente a RevogâÉo do Procedimento LicitatórioÀ4odalidade de Pregão

Presencial n'007/2019..." (Texto retirado do referido Parecer Juridico)

No entanto, Senhor Pregoeiro, para a nossa surpresa, o novo Edital para o mesmo objeto

continha alteÍações nas características técnicas das luminárias licitadas.

Explicando melhor

No Certame 007 /2019, em seu Termo de Referência, âs características das lumirui.rias

Led eram 60 e 90 w (Figura 5):

Figura 5:

i9
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TRITECH COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E
REPRESENTACOES LTDA

CNPJ:. 21 .112.374t0001-79 _ N|RE 3S22A7OSIÇ1
Rua Enxovia 472,,yita São Francisco (ZONA SUL) - CONJ 1106

CEp 04711_030 São pauto _ Brasit

causou-nos estraúeza' que no certame de número 3r/2olg,cujo conteúdo do objeto éo mesmo Íevogado de n"007/20rg, foram arteradas as caractefisticÍls para 65 e 100w(Figura 6):

,d

Figura 6:
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TRITECH COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E
REPRESENTACOES LTDA.

CNPJ: 21 .112.374fiú1-79 - N|RE 3522870576-1
Rua Enxovia 472, , Vita São Francisco (ZONA SUL) - CONJ 1106

CEp 0471 1-030 São pauto _ Brasit

Esràdo do PaÍá
GOI'ER,.O NjXICPAI. DE ÍTAÍTI'BA

P'ltàra fúlq}J O llrilDa
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cabe os esclarecimentos devídos quanto a mudança dos tipos de luminárias, tendo em
vista que o certame anterior com o mesmo objeto foi revogado apenas pelo quantitativo
infenor e nâo pera diferença técnica, conforme parecer Jurídico pMI/DICoN/201g,
assinado pelo Douto procurador Jurídico Municipar, o Dr. Atemistokhles A. de souza,
acompaúando JustiÍicativa de revogação do processo emitida pelo Secretiirio
Municipal de Infraestrutura, o Sr. Orismar pereira Gomes.
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TRITECH COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E

REPRESENTACOES LTDA.

CNPJ: 2'1.'l 12.37 4tOO01-79 - NIRE 3522A70576.1

Rua Enxovia 472, , Vila São Francisco (ZONA SUL) - CONJ 1106

CEP 04711-030 São Paulo - Brasil

Tal mudança no objeto, a priori, parecia somente um erro material no lançamento das

informações e que poderia ser corrigida no momento do Pregão Presencial. Apresentado

o questionamento pela ora recorrente sobre o porquê da mudança na potência dos Leds

de 60 para 65 w e 90 para 100 w, foram justificadas as mudanças, ao Sr. Pregoeiro, pelo

Engeúeiro Eletricista o Sr. Marcos Almeida:

"...que o critério de potência para a fonte luminosa toma-se indispensável ao de termos

o elo, diretameate proporcional, do Íendimento da potência da fonte luminosa para com

os fatores de iluminância e luminância, concomitante ao solicitado na licitação, ou seja

indispenúvel..." (ATA SESSÂO DO PREGÃO PRESENCIAL 3l/2019)

A indispensabilidade de tal aspecto não era relevante no Edital 00712019 - PP, e passou

a ser indispensável no Certame 03112019.

Tal mudança merecia um parecer tecnico mais elaborado com ensaios das luminárias

para realmente a afirmação dos fatores de iluminância e luminância terem relevância

para desclassificação das empresas.

REQTIERIMENTO:

Isto posto e preenchidos os requisitos legais, pUGNA A RECORRENTE pelo

recebimento do presente recurso parâ que seja processado e julgado poÍ este D. sr.

Pregoeiro, exercendo o juízo de merito e retratação, conforme prescreve o Art. 109, § 4"

da Lei 8.666/93 e seja reformada a decisão aqui acatada para:

a) seja declarada a nulidade do processo liciratório do Edital o31l2org pp, pela

inobservância do prazo legal estabelecido entre a publicação e apresentação das

propostas;

b) caso não seja declarada a nulidade do processo licitatório, inabilitar a empÍesa

PV COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICO E PRODUTOS DE

t7
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TRITECH COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E
REPRESENTACOES LTDA

CNpJ: 21.1 12.374t0ú1_79 _ N|RE 352287676-1
Rua Enxovia 412, , Vita São Francisco (ZONA SUL) - CONJ 1106

CEp 047í 1-030 São paulo _ Brasil

Nos termos, pede deferimento.

Itaituba, 06 de maio de 2019.

t
N DOS S S SOUZA

PERFITMARIA LTDA, por nâo atender os requisitos regais estabelecidos nocertame, a saber, Item 4.2.4 do Anexo I, do Edital 031/2019 _pp.

ANT
C.P. N. 367.908.182 _ 00

,2
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REPÚBLICA FEDERATIVA
ESTADO DO PAR

PO BRASIL
A

JUTGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO _ PREGÃO PRESENCIAL

N" 031/2019 - PP

oBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁR|A PÚBLICA LED E MATERIAIS

DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICíPIO DE ITAITUBA/PA

Prefeitura Municipal de ltaituba

ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO

RECORRENTE: TRITECH COMÉRCIO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

REPRESENTAÇÕfS Lron portodoro do CNPJ no 21.112.37410001-79,

representodo por seu procurodor constituído, o Sr. ARILSCN LUIZ DOS

SANTOS SOUZA.

I - DA TEMPESTIIVDADE

Como o Recorrente entregou seu recurso dentro do
prozo de 05 (cinco) dios, o portir do lovroturo do oto, prozo este
preconizodo no Editol de PregÕo Presenciol no 031 12019 - P? é
TEMPESTIVA o peÇo recursol interposto. Assim, o Pregoeiro e os

membros CONHECE o recurso odministrotivo oro opresentodo.

il - DAS ALEGAÇÕES E PEDIDOS APRESENTADOS PELA RECORRENTE

Alego e requer o Recorrente TRITECH COMERCIO,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA:

lniciolmente olego que nÕo forom observodos os

regros contidos no Artigo 4o, inciso V, do Lei n" 10.52012002, referente
rozo entre publicoçÕo do oviso e c opresentoçÕo dos propostos;

Q,,,1,,,t

oop

,)

I

Troto-se de Recurso Adminisirotivo interposto, contro
decisÕo que oceilou o proposlo de preços e hobilitou o empreso PV

COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMETICO E PRODUTOS DE

PERFUMARIA LTDA.



REPUBLICA FEDERATIVA
ESTADO DO PAR

DO B RAS IL
A

Adionle olego que o prozo poro impugnoçÕo oo
Editol foi exíguo, comprometendo ossim quolquer questionomento;

Alegou que foi oprovodo objeto diferente oo
pedido no Edilol;

Por fim. o Recorrente requer:

o) Sejo declorodo o nulidode do Processo Licitotorio
do Editol n" O3l12019:

b)Sejo inobilitodo o empreso PV COMÉRCIO
ATACADISTA DE COSMÉTICO E PRODUTOS DE

PERFUMARIA LTDA.

III- DA ANÁIISE DAS RAZÕES DO RECURSO:

lll.l - "lniciolmenle olego gue nôo forom
obseryodos os regros conÍÍdos no Arligo 4o, inciso V, do lei no

10.52012002, referenÍe cto prazo enlre publicoçõo do oviso e o
opresenÍoçôo dos proposfos. "

Ao onolisor referido questionomento, vislumbromos
que no presente fose jó decoiu o direito do Recorrente de impugnor
os termos do Editolde LicitoçÕo peronte o AdministroçÕo. Vejomos o
que estobelece o ltem I I ó do Edilol: " l Ió Qualquerpessoo, físico ou
jurídico, é porte legítimo poro so/icifor esc/orecimenÍos, providêncios
ou impugnor esfe Editol, desde que encamtnhodo com
onlecedêncio de ote 2 (dois) dios úfeis onles do doto fixodo poro
recebimento dos proposlos. "

Deste modo, entendemos
do oro Recorrente, devendo ser

ser exÍemporôneo o
orgurçoo
Comissõo.

indeferido por esto

Prefeitura Municipal de ltaituba

Por fim, quesiionou o mudonço de referêncio dos
objetos referente oos Editois no's 031 /2019 - ?P e 007 /2019 - PP.



REPUBLICA FEDERATIVA OO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de ltaituba

lll.2- "Adionfe olego que o prozo poro impugnoção
oo Editol foi exíguo, comprometendo ossim quolquer
guesÍionom ento."

Quonio o esle questionomento, respondemos nos
mesmos termos respondido no ilem olhures (lll.1).

Assim, eniendemos ser extemporoneo o orguiçÕo
do oro Recorrente, devendo ser indeferido por esto ComissÕo. Por
fim, nôo deve prosperor o questionomento do Recorrido.

lll.3 - "Álegou gue foi oprovodo objelo diferenfe oo
pedido no Edilal."

Verifico-se que referido questionomento consto no
Ato de reolizoçõo do PregÕo Presenciol, dotodo de 30 (trinto) de
Abril. Ao responder o questionomento, o Pregoeiro utilizou-se do
prerrogolivo que esló disposto do ltem 45 do Editol, solicilondo
porecer técnico de um Engenheiro Elelricisto, onde embosou suo
decisõo.

lll.4 - "Por fim, quesÍio nou o mudonço de referêncio
dos objeÍos referenfe oos Edifois no's 03112019 - PP e 007/2019 - PP."

Tendo em visto o momento inoportuno, ou sejo, o
exiemporoneidode do orguiçÕo, sem rozÕo à Recorrente.

AdministroçÕo
liberdode no
conteúdo.

No mois, dionte do poder discricionório conferido à
Público, o mesmo pode proticor seus otos com
escolho de suo conveniêncio, oportunidode

Desle modo, enlendemos ser impertinente o
orguiçõo do oro Recorrente, devendo ser indeferido por esto
Comissôo.
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Prefeitura Municipal de ltaituba

Cumpre mencionor que os trobolhos reolizodos por
esto Comissõo sempre se poutorom nos princípios que norteiom o
Administroçôo Público, ou sejo, LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE,

MORALIDADE, PUBLICIDADE C EFICIÊNCIA, TEfUtONdO

veementemente os olegoções do Recorrente.

Destorte, concluímos que os rozões de recorrer
opresentodos nÕo se mostrom suficientes poro conduzirmos o
reformo do decisÕo otocodo e que os decisÕes do ComissÕo de
LicitoçÕo sempre se poutorom no legolidode e em otendimento oos
princípios que norteiom o AdministroçÕo PÚblico.

IV. DA DECISÃO

lslo posÍo, sem nodo mois o consideror,
conhecemos do recurso inlerposto poro NEGAR IROVIMENTO oos
pedidos do Recorrente TRITECH COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E

REPRESENTAÇÕES LTDA, no sentido de monter os decisÕes
guerreodos.

Por fim, encominhe-se o presente Recurso à
outoridode superior pelos meios cobíveis, poro decisÕo, em
conformidode com o §4o do Artigo 109 do lei na 8.666193.

oitubo , l3 de Moio de 2019.

Pregoeiro



REPUBLICA IiEDERÂTIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DD ITAITUBA

DECISÁO DA AUTORIDADE COMPETENTE
UCITAÇÁO/MODALIDADE : Pregão Presencial na 03 1/20 1 9
OBJETO: Aquisição de luminária pública l,ed e materiais diversos para suprir a
demanda do Municipio de Itaituba -PA.
ABERTURA DE JULGAMETNO DE PROPOSTA: 30/04/2079 as O9h3Omin.
FINAL DE JULGAMETNO DE PROPOSTA: O?]O5I2OI9 as 17h16mine3Oseg.
HORAS: @h3Omin.
RECT]RSO MPETRADO CONTRA O RESULTADO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
W05/20L9 às 14h44min.

Após criterioso análise do Recurso Impetrado pela empresa TRITECH

CoMÉRcto. ASS|STÊNCIA TÉcNICA E REpRESENIAÇÕES LTDA portodoro
do CNPJ no 2].i12.37410001-79, contra o resultado da proposta de preços
referente à Licitação/Pregão Presencial nq 031/2019, realizado pela Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Itaituba, que, com base nos termos do
julgamento proferido pelo Sr. Pregoeiro em anexo, decidiu por não acatá-lo e
enviou a Autoridade Competente, conf orme recomenda os itens 18.4 e 18. 5 do
referido edital.

Valmir Climaco de Aguiar
Pref eito Municipa I

VALMIR Assinadodeforma
. diqital por VALMIR

CLIMACO DE ciírr,rnêo or
AGUIAR:1 1 1 000 AGUIAR:I 1 1000e5268

Dados: 201 9.05.13
95268 'r6:34:04 -03'oo,

orj lo

A Autoridade Competente, diante dos argumentos da reconente e do julgamento
do recurso, RATIFICO a DECISÃO anteriomente proferida pelo Sr. Pregoeiro, e
decido por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo Interposto pela
empTesa TRITECH COMÉRCIO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÔES
LTDA, para ao final, ratificar como vencedoras da licitação: 01) a empresa PV
COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICO E PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA
nos itens 01, 02 e 03 opressos no Term o de Ileferencia anexo do Edital, pelos

valores registrados na ata de julgamento de proposta de preços em anexo e 0D a

empresa ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LDA-EPP nos itens 04,

05 e 06, também do Terrno de Referencia anexo do Edital, pelos valores
registrados na ata de julgamento de proposta de preÇos em anexo.

A


		2019-05-14T09:19:16-0300
	RONISON AGUIAR HOLANDA:98145584272




