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Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Ilmo. Sra.  BIANCA CAROLINE C. LOBATO  ( Pregoeira ) 

 
Ref:   Contra Recurso Administrativo PREGÃO PRESENCIAL Nº 

9/2020-0007 – FMS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020007/GAB/PMSMP/PA   
 
 
  P G LIMA COM EIRELI-EPP, CNPJ nº 23.493.764/0001-61, 

Inscrição Estadual  nº 15.503.3190 com sede na Alameda das Mangueiras, nº 33, 

Ianetama, CEP 68.745-000, Castanhal-PA, vem respeitosamente perante 
Vossa Senhoria, nos termos da Lei 8.666/93, apresentar CONTRA 
RECURSO ADMINISTRATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO, 
fazendo pelas razões de fato e de direito conforme segue: 
 

DOS FATOS 
 

  A ora postulante trata-se de uma Empresa que atua 
precisamente na comercialização de medicamentos, materiais técnicos 
hospitalares, Móveis e Equipamentos de escritório e hospitalares e produtos 
de consumo diversos.  Assim sendo, dentro de sua esfera de atividade inclui-
se o fornecimento de tais produtos aos órgãos da Administração Pública 
direta e indireta. 
 
  Neste contexto, exatamente, inclui-se a PREFEITURA 
MUNCIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ , ente federativo no qual a 
ora postulante participou do certame licitatório, na modalidade Pregão 
Presencial Nº 9/2020-0007 – FMS , do tipo Menor Preço Por Item, 
destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, 
CONTROLADOS, INJETÁVEIS E DE USO CONTÍNUO PARA 
ATENDER AOS 
USUÁRIOS DO SUS, DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
PARÁ/. De acordo com o Edital e seus anexos.   
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  Precisamente em razão de sua pretensão jurídica acima exposta, 
cinge-se o presente CONTRA RECURSO ADMINISTRATIVO. 
 
  Deu-se, pois, que a ora postulante na data de 26 ( vinte e seis  ) 
de maio do ano corrente aconteceu a  sessão pública do processo em epigrafe.  
Conforme atestado pela ata do pregão. 
 
                  Relatamos a seguir os fatos que ocorreram e que dão jus a este 
contra recurso administrativo: 
                                    

 1 – DOS FATOS 

 
                   Após a rodada de todos os lances a Comissão deu andamento a 
fase de habilitação das empresas que foram classificadas de menor preço de 
lance.. 

 
2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

                          
                   Após análise da documentação constatou-se que a empresa  
 R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, CNPJ:  nº 
83.929.976/0001 –70 , deixou de apresentar na sua documentação , 

Nota Explicativa junto ao Balanço Patrimonial. documento exigido 
no subitem 10.6.1.4, a saber :  
 
10.6.1.4- Deverá apresentar junto ao balanço Nota Explicativa, para 
empresas ME e/ou EPP atendendo a Resolução n° 1.185/09, e para 
empresas de grande porte, arpresentar a notaexplicativa atendendo a 
Resolução n° 1.418/12, todos devidamente em conformidade com a 
lei. 
 
             Vale ressaltar que a empresa ao fazer o cadastramento de sua 
proposta no portal https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 
acata e assume todas as normas do edital com as as declarações como segue  

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem 

como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

 

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que 

até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente 
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processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

                  Também temos que registrar que a empresa R. C. ZAGALLO 

MARQUES & CIA LTDA, caso tivesse motivo e objeto de oposição ao edital 
deveria te-lo impugnado em tempo hábil e que a não manifestação reflete a 
concordância com todas as cláusulas do edital tendo que cumpri-lo, como 
prevê o item: 

 
5- DA INFORMAÇÃO, ESCLARECIMENTOS AOS INTERESSADOS E 

IMPUGNAÇÃO 

DO ATO CONVOCATÓRIO  

5.1- De conformidade com o disposto no art. 24, Decreto Federal nº 10.024/2019, 

até o terceiro dia útil anterior à data fixada para recebimento dos documentos de 

propostas e de habilitação, qualquer licitante ou cidadão poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 9/2020-0007, devendo fazê-lo por meio 

eletrônico, previsto no edital.       
            
                 Assim a empresa R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA , foi 
inabilitada pela Pregoeira e equipe com anuência desta recorrente, uma vez 
que fica muito claro que a empresa descumpriu com o exigido no edital e 
todos procedimentos do processo em epígrafe. 

 
3- DO PEDIDO 
 

  Por todo o exposto, esta RECORRENTE, discorda totalmente 

do RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela empresa R. C. 

ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA,  pois não existe motivo justo e 
plausível que à justifique, uma vez que deixou de apresentar documento 
necessário a sua habilitação ao certame conforme prevê o Item 10.6.1.4 , do 
edital de licitação Pregão Presencial SRP nº 9/2020-0007. 
 
                    
                      Sendo assim, em consonância a tudo alhures demonstrado, 
requer que, Vossa Senhoria INDEFIRA o RECURSO 

ADMINISTRATIVO da empresa ZAGALLO MARQUES & CIA 

LTDA. 
Nestes Termos, 
 
Pede e Espera Deferimento. 
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