
 
 
 

JULGAMENTO DE RECURSO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021- COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ (GÁS PARÁ) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 018/2021-GÁS DO PARÁ 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico 
de engenharia para a rede de distribuição de gás natural no munícipio de Belém-PA, 
de acordo com as especificações do Anexo I –Termo de Referência. 
 
 
Trata-se de decisão sobre Recurso Administrativo interposto tempestivamente, pelas 
empresas ora recorrentes, MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA e LSI 
– LIBERTAS SOLUÇÕES EM CONTROLE DE VAZÃO LTDA, inscritas, 
respectivamente, nos CNPJ nº 72.096.100/0001-74 e 34.727.718/0001-04, contra a 
decisão do Pregoeiro que inabilitou-as por descumprimento aos itens 10.10.5.1 e 
.10.5.1.1 do Edital. 
 
Cumpridas as formalidades legais, foram oportunizadas às licitantes a apresentação 
de contrarrazões no prazo legal, cujas empresas optaram por não fazerem uso da 
mesma. 
 
I – DA TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS: 
 
Em primeiro lugar, tem-se que ambos os recursos apresentados pelas empresas 
supracitadas são tempestivos, visto que foram respeitados os prazos previstos no 
Edital do certame e na legislação vigente. Assim, procederemos à análise dos fatos. 
 
 
II – DA ANÁLISE DOS RECURSOS: 
 
Para fins de melhor esclarecermos os pontos suscitados pelas recorrentes, esta 
decisão será dividida em duas partes, dentro das quais analisaremos os argumentos 
levantados por cada empresa individualmente. 
 
III – DO RECURSO DA MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA: 
 
A recorrente assim apresentou, para tordos os itens recorridos, as razões de sua peça 
recursal: 
 
Breve Resumo: 
“Esse respeitável órgão lançou Edital de Pregão na modalidade eletrônica, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, visando a aquisição de válvulas, tipo esfera conforme 
as especificações técnicas e demais disposições trazidas no edital. Importante 
destacar que o impasse está descrito em seus itens 10.10.5 e 10.10.5.1: 
 
Desde já, é possível perceber que a exigência era bastante clara ao se referir aos 
documentos de habilitação, porém neste certame, infelizmente, com entendimento 
contrário à determinação expressa que foi trazida no Edital, foi enviado de forma 
sintética estes documentos, conforme notificados pelo parecer da Souto Maior 
Contadores Associados. 



 
 
 

 
Aliás, vale aqui referir que tal exigência, tem sido prontamente enviada, porém de 
forma simplificada. Mas pode se notar que nesses documentos, a credibilidade da 
empresa é confiável. E obteve classificação, neste ato. 
 
Das razões do presente recurso: 
Exatamente nesse sentido, vale lembrar os ensinamentos do doutrinador Marçal 
Justen Filho, especificamente no tocante as licitações do tipo Menor Preço: 
A Administração Pública tem o dever de buscar o menor desembolso de recursos, a 
fazer-se nas melhores condições possíveis. Qualquer outra solução ofenderia aos 
princípios mais basilares da gestão da coisa pública. [...]. Apenas quando o ato 
convocatório estabelecer que a Administração necessita do objeto de melhor 
qualidade é que se admitirá afastar de consideração o fator “preço”. Excluída essa 
hipótese, o preço será fator decisivo na seleção da proposta mais vantajosa. 
 
Como bem pondera Phillip Gil França, a eficiência na Administração Pública, sob o 
viés constitucional, implica em uma contínua busca de excelência nas suas atividades, 
é o bem agir para atender o cidadão, sem pretensões de perfeição, mas com claros 
objetivos de desenvolvimento e metas sólidas. 
 
Em razão disso, a Administração Pública, ao formalizar o interesse na prestação de 
determinado serviço ou aquisição de bens através de um processo administrativo, 
deverá levar em consideração os motivos que justificam tal contratação, bem como as 
características e especificações que entenda necessárias, aliado aos documentos 
indispensáveis para assegurar a formalização e a segurança do futuro contrato, 
afastando todas as exigências que se mostrem injustificadas ou desnecessárias. 
Afinal, “pela licitação, a Administração abre a todos os interessados que se sujeitem 
às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de apresentação 
de proposta”. 
 
Observando também o Princípio da eficiência, previsto na Constituição Federal, impõe 
que a Administração Pública deve evitar o desperdício e a falha. É a utilização dos 
recursos públicos de uma maneira produtiva, com a otimização dos recursos 
econômicos. É produzir melhor resultados e índices de eficiência. 
 
O que não se pode confundir com a aplicação deste princípio é que a administração 
deve pagar e utilizar sempre o produto mais barato. Isso porque, a eficiência no direito 
administrativo não está umbilicalmente ligada à eficiência econômica, mas sim uma 
eficiência ao uso do recurso público. 
 
Demostrada a insubsistência da desclassificação do impetrante, no que faz a 
contratante avaliar o tipo do certame, no qual é o MELHOR PREÇO/ 
FORNECIMENTO, evidenciamos nos anexos deste Recurso, os documentos 
pleiteados nos itens 10.10.5.1 e 10.10.5.1.1 do edital. 
 
Assim, por todo o exposto, requer: 

a) o recebimento e processamento do presente recurso. 
b) ao final, seja acolhido os documentos financeiros em anexo, e, novamente, 

classificando a proposta na disputa, a fim de que seja vencedora do certame, 



 
 
 

posto que a proposta trazida por ela tem o MENOR PREÇO GLOBAL, além de 
restar comprovado que atendeu à todas as exigências que foram trazidas no 
Edital. 
N. T. P. Deferimento. 
Vila Flores, 01 de setembro de 2021. 
Jackson Felipe Camana 
Diretor Comercial 
MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA” 

 
 
III – DO RECURSO DA LSI – LIBERTAS SOLUÇÕES EM CONTROLE DE VAZÃO 
LTDA: 
A recorrente assim apresentou, para tordos os itens recorridos, as razões de sua peça 
recursal: 
 
Resumo: 
“Esse respeitável órgão lançou Edital de Pregão na modalidade eletrônica, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, visando a aquisição de válvulas, tipo esfera conforme 
as especificações técnicas e demais disposições trazidas no edital. Importante 
destacar que o impasse está descrito em seus itens 10.10.5 e 10.10.5.1: 
 
De Efeito, é possível perceber de imediato que a empresa recorrente atendeu com 
vigor todas as cláusulas do edital e seus anexos. Inclusive os itens em destaque itens 
10.10.5 e 10.10.5.1: 
 
Sendo incompreensível a sua inabilitação em especial pelos itens em destaque. 
 
Cabe ressaltar, que, os documentos solicitados nos itens 10.10.5 e 10.10.5.1: foram 
enviados, porém, de forma simplificada, mas se faz necessário citar que em nenhum 
momento a empresa recorrente quebrou as regras do edital ou tentou se beneficiar de 
quaisquer maneiras. E caso o senhor (a) leiloeiro, solicita-se em qualquer momento o 
documento completo a empresa prontamente atenderia o chamado e enviaria o 
documento em sua forma completa. 
 
Se torna justo e eficaz ressaltar que a administração deve buscar e agir de forma que 
desembolse a menor quantidade possível de recurso. 
 
Exatamente nesse sentido, vale lembrar os ensinamentos do doutrinador Marçal 
Justen Filho, especificamente no tocante as licitações do tipo Menor Preço: 
 
A Administração Pública tem o dever de buscar o menor desembolso de recursos, a 
fazer-se nas melhores condições possíveis. Qualquer outra solução ofenderia aos 
princípios mais basilares da gestão da coisa pública. [...]. Apenas quando o ato 
convocatório estabelecer que a Administração necessita do objeto de melhor 
qualidade é que se admitirá afastar de consideração o fator “preço”.  
 
Excluída essa hipótese, o preço será fator decisivo na seleção da proposta mais 
vantajosa. 
Como bem pondera Phillip Gil França, a eficiência na Administração Pública, sob o 



 
 
 

viés constitucional, implica em uma contínua busca de excelência nas suas atividades, 
é o bem agir para atender o cidadão, sem pretensões de perfeição, mas com claros 
objetivos de desenvolvimento e metas sólidas. 
 
Em razão disso, a Administração Pública, ao formalizar o interesse na prestação de 
determinado serviço ou aquisição de bens através de um processo administrativo, 
deverá levar em consideração os motivos que justificam tal contratação, bem como as 
características e especificações que entenda necessárias, aliado aos documentos 
indispensáveis para assegurar a formalização e a segurança do futuro contrato, 
afastando todas as exigências que se mostrem injustificadas ou desnecessárias.  
 
Afinal, “pela licitação, a Administração abre a todos os interessados que se sujeitem 
às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de apresentação 
de proposta”. 
 
Observando também o Princípio da eficiência, previsto na Constituição Federal, impõe 
que a Administração Pública deve evitar o desperdício e a falha. É a utilização dos 
recursos públicos de uma maneira produtiva, com a otimização dos recursos 
econômicos. É produzir melhor resultados e índices de eficiência. 
 
Desta feita, fica evidente a injusta desclassificação da empresa recorrente. 
 
Demostrada a insubsistência da desclassificação do impetrante, no que faz a 
contratante avaliar o tipo do certame, no qual é o MELHOR PREÇO/ 
FORNECIMENTO, evidenciamos nos anexos deste Recurso, os documentos 
pleiteados nos itens 10.10.5.1 e 10.10.5.1.1 do edital. 
 
Assim, por todo o exposto, requer: 

a) o recebimento e processamento do presente recurso. 
b) ao final, seja acolhido os documentos financeiros em anexo, e, novamente, 

classificando a proposta na disputa, a fim de que seja vencedora do certame, 
posto que a proposta trazida por ela tem o MENOR PREÇO GLOBAL, além de 
restar comprovado que atendeu à todas as exigências que foram trazidas no 
Edital. 
 
Nestes termos, 
Pede deferimento, 
Diego Armando Trevisan Rosa de Andrade, 
Soco administrador, 
Sorocaba, 02 de Setembro de 2021.” 

 
IV – DA ANÁLISE DO MÉRITO RAZÕES DOS RECURSOS INTERPOSTOS: 
 
Preliminarmente, incumbe observar que o Edital serve de base e a Administração não 
poderá descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada, conforme art. 41 da Lei nº 8.666/1993 e art. 31, caput, da Lei 13.303/16, 
mas também, a Administração não poderá descumprir Leis, Normas e Regulamentos 
que estão acima de qualquer que sejam as regras do Edital. 
  



 
 
 

Mais em específico, o edital do Pregão Eletrônico nº 04/2021-GP, em seu item 10, 
dispõe sobre os documentos necessários à habilitação dos licitantes. 
 
No caso do presente certame, o motivo da inabilitação de ambas recorrentes foi o 
descumprimento ao previsto nos subitens 10.10.5.1 e 10.10.5.1.1, cujas peças 
contábeis foram submetidas à análise técnica da Assessoria Contábil da Companhia 
de Gás do Pará, a cargo do Escritório SoutoMaior Contadores Associados. 
 
Em sua análise, a Assessoria Contábil supra assim se manifestou acerca das peças 
contábeis das recorrentes: 
 

 “MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA 
 
Ao analisar as o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020 e os demais 
documentos (que são partes integrantes do certame licitatório), que foram 
apresentados pela EMPRESA MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS 
LTDA , verificamos alguns fatos que merecem destaque e comentários, a 
saber:  
1) Os documentos encaminhados para exame como sendo as peças 
contábeis apresentadas pela empresa Micromazza Indústria de Válvulas Ltda 
(em cumprimento ao edital de licitação) correspondem a dois arquivos:  
a) Relatório gerado internamente na data de 25/03/2021, referente ao 
Balanço Patrimonial sintético em 31/12/20, assinado pelo Contador e 
Administrador da Empresa, sem evidências que o mesmo esteja transcrito 
no Livro Diário (quer digital ou impresso), assim como sem evidência de que 
o referido Livro foi autenticado na Junta Comercial;  
 
Relatório gerado internamento na data de 26/05/2021, referente as 
seguintes peças contábeis do exercício social findo em 31/12/20: (i) Balanço 
Patrimonial analítico; (ii) Demonstração de Resultado; (iii) Demonstração de 
Lucros; e (iv) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; sem 
assinatura do responsável técnico pela sua elaboração (Contador), e do 
Administrador responsável pela Empresa. Consta ainda do referido relatório 
uma lista de abreviaturas. Por fim, ressaltamos que as referidas peças 
contábeis não apresentam quaisquer evidências de que foram transcritas 
no Livro Diário e de que este Livro foi registrato/autenticado na Junta 
Comercial do estado.  
2) O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2020 (apresentado de forma comparativa com 
as peças contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019) não 
apresentam os requisitos e as formalidades exigidas por lei e pelas 
normas brasileiras de contabilidade, a saber:  
a) Não foram apresentados os “Termos de Abertura e de Encerramento” 
do Livro Diário do exercício social de 2020 (autenticado em Junta 
Comercial) para o caso do Livro Diário impresso gerado por processo 
mecanizado ou eletrônico, se for o caso; ou  
b) Não foi apresentado o “Protocolo de Transmissão”, por meio do 
Sistema Público Digital (SPED), da Escrituração Contábil Digital – ECD 
e “Termos de Abertura e Encerramento” do Livro Diário gerado por meio 
digital, se for o caso.  

 
 

LSI – LIBERTAS SOLUÇÕES EM CONTROLE DE VAZÃO LTDA 
 



 
 
 

Ao analisar as Peças Contábeis e demais documentos (que são partes 
integrantes do certame licitatório), que foram apresentados pela Empresa LSI 
– LIBERTAS SOLUÇÕES EM CONTROLE DE VAZÃO LTDA , verificamos 
alguns fatos que merecem destaque e comentários, a saber:  
1) O Livro Diário relativo a escrituração contábil do exercício social de 
2020 - onde está transcrito o Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado da Empresa referentes ao exercício social findo em 31/12/2020 - 
não está assinado pelo Contador e pelo Administrador, como também 
não apresenta evidências de registro na Junta Comercial;  
2) Apesar do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do 
exercício social findo em 31/12/2020 está transcrito no Livro Diário 02 – 
relativo a escrituração do exercício de 2020 (conforme comentado no item 1 
acima), a Empresa apresentou, de forma complementar, outro documento 
relativo ao Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado referentes 
ao exercício social findo em 31/12/2020 com evidências de que o mesmo 
foi protocolado na JUCESP para fins do seu “arquivamento”. É válido 
ressaltar que a evidência identificada é relativa a um número de 
protocolo na citada Junta Comercial, não estando visível, no referido 
documento, a data e/ou carimbo que certifique o arquivamento (nos 
moldes identificado no arquivamento feito, pela Empresa, das referidas peças 
contábeis do exercício social findo em 31/12/2019, ocorrido em 05/11/2020).  
3) Nesse contexto, identificamos que o Balanço Patrimonial e a 
Demonstração de Resultado do exercício social findo em 31/12/2020 
apresentado pela Empresa - onde há evidências de protocolo junto a 
JUCESP com vistas ao seu “arquivamento” na referida Junta Comercial - não 
estão acompanhadas da “Declaração obrigatória” assinada pelo 
representante legal da empresa e pelo contador responsável, conforme 
exigência do DREI, onde deve constar, dentre outras informações, as folhas 
e/ou páginas do Livro Diário das quais foram extraídas o Balanço 
Patrimonial e a Demonstração do Resultado (objetos do arquivamento). 

 
CONCLUSÃO:  
Pelos motivos já expostos neste Parecer e tendo como lastro a legislação 
vigente aplicável e os documentos que nos foram disponibilizados para 
exame, somos da opinião de que as peças contábeis relativas ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2020 - apresentadas pelas Empresas 
MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA e LSI – LIBERTAS 
SOLUÇÕES EM CONTROLE DE VAZÃO LTDA - não estão revestidas das 
exigências e, portanto, não estão em conformidade com o estabelecido 
nos itens 10.10.5.1 e 10.10.5.1.1do edital do certame licitatório em curso 
conduzido pela Gás do Pará.” 

 
 
A recorrente MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA chegou a enviar para 
a Companhia, por ocasião das suas razões recursais, algumas peças contábeis 
complementares, as quais não foram submetidas à análise da assessoria contábil da 
Gás Pará, tendo em vista que tais peças deveriam ter sido cadastradas juntamente 
com os demais documentos de habilitação.  
 
Portanto, não sendo a fase recursal ocasião para apresentação de documentos de 
habilitação pendentes, a recorrente deveria ater-se a combater a análise técnica da 
assessoria contábil da Companhia. 
 
Ainda sobre a MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA, a mesma 
apresentou recurso para todos os itens do certame, mas, para os itens 3, 4 e 5, sequer 
aceitou reduzir a proposta aos valores estimados pela Companhia, conforme faz prova 



 
 
 

a ata do Pregão em recurso. Isto é, a documentação de habilitação nem chegou a ser 
analisada, razão pela qual os itens foram fracassados. 
 
Quanto às peças recursais apresentadas por ambas as recorrentes – muito 
semelhantes, diga-se de passagem – as mesmas não apresentaram argumentação 
técnica alguma ao parecer da Assessoria Contábil da Companhia, razão pela qual 
acompanho a conclusão do Escritório Souto Maior Contadores Associados.  
 
V – DA CONCLUSÃO: 
 
Por todo o exposto, conheço dos recursos pela tempestividade para, no mérito, negar-
lhes provimento, mantendo a decisão deste Pregoeiro, subsidiado no Parecer emitido 
pelo Escritório Souto Maior Contadores Associados, declarando o certame 
FRACASSADO. 
 
Na sequência, encaminho os autos à Autoridade Superior Competente para proceder 
para análise do Recurso e Julgamento final.  
 
Caso a mesma não esteja de acordo, deverá proceder com a exposição de motivos 
fundamentando pelos quais a decisão deve ser reformada. 
 
Entretanto, caso a Autoridade Superior Competente esteja de acordo com a decisão 
deste Pregoeiro, deverá proceder com as publicações devidas para conhecimento dos 
interessados. 
. 

Belém-PA, 13 de setembro de 2021. 
 
 
 
 

Márcio C. C. P. Ferreira 
Pregoeiro 


