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Andrew Bastos

De: Licitações Públicas <emerson.licitacoes@hotmail.com>
Enviado em: terça-feira, 20 de julho de 2021 13:37
Para: cml.se@pmm.am.gov.br
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2021 — CML/PM
Anexos: RECURSO-ADMINISTRATIVO-PE-116-2021.pdf

Prioridade: Alta

Boa Tarde;

Prezados Senhores;

NOVA ERA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
05.494.906/0001-23, com sede na Rua Gabriel Gonçalves, 55 - Aleixo, na cidade de
Manaus/AM, CEP: 69060-010, por intermédio de seu representante legal o Sr. Roberval
de Magalhães Silva, portador da Carteira de Identidade - RG nº 1102933-1 SSP/AM e do
CPF nº 444.578.122-34. vem mui respeitosamente a presença de V.Sa., apresentar recurso
administrativo referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2021 — CML/PM - "Eventual fornecimento
de fornecimento de mobiliário (painel, suporte, mesa, armário, conjunto escolar e outros) para atender
aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes
do Registro de Preços". Por este email, por motivo de falha no sistema de conexão, ao
manifestar intenção de recurso neste certame, por questão do Principio Básico de Isonomia e
Transparência neste Pregão.

att.te

NOVA ERA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI



 

NOVA ERA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

  R. Buriti, 6230 –  Distrito Industrial I CEP.: 69075 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

Comissão Municipal de Licitação

 

REF.: RECURSO ADMINISTRATIVO

CML/PM - "Eventual fornecimento de fornecimento de 

suporte, mesa, armário, conjunto escolar e outros) para atender aos 

órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura 

de Manaus, participantes do Registro de Preços".

 

NOVA ERA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL

CNPJ sob o n° 05.494.906/0001

55 - Aleixo, na cidade de Manaus/AM, CEP: 69060

seu representante legal o Sr. Roberval de Magalhães Silva, portador da 

Carteira de Identidade 

444.578.122-34. vem mui respeitosamente a presença de V.Sa., em 

atendimento ao estado democrático de direito,

alterações, apresentar 

supra citado, na fase de cadastramento das propostas e lances

de cerceamento de defesa e tomada de medidas judiciais cabíveis.

 

DA TEMPESTIVIDADE

Em atendimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea b, da Lei Federal  

nº 8.666/93, notadamente ao que se refere ao prazo de contestações, por 

se tratar de Estado Democrático de Direito

vontade de nossa empresa, o presen

pelo qual se requer oportunamente seu recebimento e processamento. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 

Comissão Municipal de Licitação 

RECURSO ADMINISTRATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2021 

"Eventual fornecimento de fornecimento de 

suporte, mesa, armário, conjunto escolar e outros) para atender aos 

órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura 

de Manaus, participantes do Registro de Preços". 

NOVA ERA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

CNPJ sob o n° 05.494.906/0001-23, com sede na Rua Gabriel Gonçalves, 

Aleixo, na cidade de Manaus/AM, CEP: 69060-010, por intermédio de 

seu representante legal o Sr. Roberval de Magalhães Silva, portador da 

Carteira de Identidade - RG nº 1102933-1 SSP/AM e do CPF nº 

vem mui respeitosamente a presença de V.Sa., em 

estado democrático de direito, e Lei n. 8666/93 e suas 

apresentar Recurso Administrativo, no Pregão Eletrônico, ora 

na fase de cadastramento das propostas e lances

de cerceamento de defesa e tomada de medidas judiciais cabíveis.

DA TEMPESTIVIDADE 

Em atendimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea b, da Lei Federal  

nº 8.666/93, notadamente ao que se refere ao prazo de contestações, por 

Estado Democrático de Direito, em questões que são alheios à 

vontade de nossa empresa, o presente documento é tempestivo, motivo 

pelo qual se requer oportunamente seu recebimento e processamento. 

MANAUS-AM 

novaeraparticipacoes@outlook.com 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2021 — 

"Eventual fornecimento de fornecimento de mobiliário (painel, 

suporte, mesa, armário, conjunto escolar e outros) para atender aos 

órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura 

EIRELI, inscrita no 

23, com sede na Rua Gabriel Gonçalves, 

010, por intermédio de 

seu representante legal o Sr. Roberval de Magalhães Silva, portador da 

1 SSP/AM e do CPF nº 

vem mui respeitosamente a presença de V.Sa., em 

e Lei n. 8666/93 e suas 

Recurso Administrativo, no Pregão Eletrônico, ora 

na fase de cadastramento das propostas e lances, sob pena 

de cerceamento de defesa e tomada de medidas judiciais cabíveis. 

Em atendimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea b, da Lei Federal  

nº 8.666/93, notadamente ao que se refere ao prazo de contestações, por 

, em questões que são alheios à 

te documento é tempestivo, motivo 

pelo qual se requer oportunamente seu recebimento e processamento.  
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DOS FATOS  

Em síntese apertada, o

CML/PM, prejudicou nossa empresa na fase de lances, visto que, não 

tivemos oportunidade de manifestar ofertas de lances aos itens deste 

pregão, inclusive nos sendo vetado os itens 4, 6, 9, 11 e 15, deste 

processo licitatório. 

 

DOS FUNDAMENTOS 

NOVA ERA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

sob o n° 05.494.906

senha de acesso e login da empresa, no site compras.manaus, para 

participação do pregão eletrônico n. 

deu o inicio  ao processo licitatório, que seria no horário de 09:00h (horário 

Manaus/AM), o “status” no sistema ficou em “ classificação das propostas”, 

no qual, nossa empresa ficou aguardando para a fase de lances, o que 

demorou bastante tempo para acontecer. Para nossa surpresa, quando, 

quando o “status”, mudou para a fase de lances, encontramos todos os itens 

já finalizados, e o mais estranho somente habilitado para a nossa empresa os 

itens 1,2,3,5,7,8,10,12,13,14,16 enquanto, os itens

apareceram no sistema para a nossa empresa. Conforme mostra no print de 

tela abaixo: 
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Em síntese apertada, o Pregoeiro do ELETRÔNICO N. 116/2021 

, prejudicou nossa empresa na fase de lances, visto que, não 

oportunidade de manifestar ofertas de lances aos itens deste 

pregão, inclusive nos sendo vetado os itens 4, 6, 9, 11 e 15, deste 

 

DOS FUNDAMENTOS  

NOVA ERA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

sob o n° 05.494.906/0001-23, no dia 14/07/2021, estava logada, através de 

senha de acesso e login da empresa, no site compras.manaus, para 

participação do pregão eletrônico n. 116/2021 — CML/PM

deu o inicio  ao processo licitatório, que seria no horário de 09:00h (horário 

Manaus/AM), o “status” no sistema ficou em “ classificação das propostas”, 

no qual, nossa empresa ficou aguardando para a fase de lances, o que 

e tempo para acontecer. Para nossa surpresa, quando, 

quando o “status”, mudou para a fase de lances, encontramos todos os itens 

já finalizados, e o mais estranho somente habilitado para a nossa empresa os 

itens 1,2,3,5,7,8,10,12,13,14,16 enquanto, os itens 4,6,9,11 e 15, nem 

apareceram no sistema para a nossa empresa. Conforme mostra no print de 

MANAUS-AM 

novaeraparticipacoes@outlook.com 

ELETRÔNICO N. 116/2021 — 

, prejudicou nossa empresa na fase de lances, visto que, não 

oportunidade de manifestar ofertas de lances aos itens deste 

pregão, inclusive nos sendo vetado os itens 4, 6, 9, 11 e 15, deste 

NOVA ERA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, inscrita no CNPJ 

, no dia 14/07/2021, estava logada, através de 

senha de acesso e login da empresa, no site compras.manaus, para 

CML/PM. No entanto para 

deu o inicio  ao processo licitatório, que seria no horário de 09:00h (horário 

Manaus/AM), o “status” no sistema ficou em “ classificação das propostas”, 

no qual, nossa empresa ficou aguardando para a fase de lances, o que 

e tempo para acontecer. Para nossa surpresa, quando, 

quando o “status”, mudou para a fase de lances, encontramos todos os itens 

já finalizados, e o mais estranho somente habilitado para a nossa empresa os 

4,6,9,11 e 15, nem 

apareceram no sistema para a nossa empresa. Conforme mostra no print de 
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Prezado Pregoeiro, logo, fica bem claro, que os itens 4,6,9,11 e 15,

foram cerceados, para a fase de lances, com agravante que os itens 

1,2,3,5,7,8,10,12,13,14,16, conforme print em tela, nem chegamos a fase 

lances em competição.

TÃO EMPRESARIAL EIRELI/ CNPJ: 05.494.906/0001-23  MANAUS
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Pregoeiro, logo, fica bem claro, que os itens 4,6,9,11 e 15,

foram cerceados, para a fase de lances, com agravante que os itens 

3,5,7,8,10,12,13,14,16, conforme print em tela, nem chegamos a fase 

lances em competição. 

MANAUS-AM 

novaeraparticipacoes@outlook.com 

 

Pregoeiro, logo, fica bem claro, que os itens 4,6,9,11 e 15, nos 

foram cerceados, para a fase de lances, com agravante que os itens 

3,5,7,8,10,12,13,14,16, conforme print em tela, nem chegamos a fase 
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Destarte, manifestamos, através de mensagem via chat, no referido pregão, o 

que estava ocorrendo no momento dos lances, conforme mostra print em 

tela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa empresa, conforme mostra em tela acima, manifestou, o ocorrido ao 

pregoeiro, como proponente 1.

 

O pregoeiro, bloqueou, a participação de nossa empresa nos itens: 4,6,9,11 

e 15, por segundo ele, não termos inseridos a marca do fabricante, ao obje

licitado, contudo, no cadastramento dos referidos itens, inserimos as marcas, 

que nossa empresa, iria fornecer, com ficha técnica e folders, o qual foi 

recusado pelo sistema 

TÃO EMPRESARIAL EIRELI/ CNPJ: 05.494.906/0001-23  MANAUS
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Destarte, manifestamos, através de mensagem via chat, no referido pregão, o 

que estava ocorrendo no momento dos lances, conforme mostra print em 

Nossa empresa, conforme mostra em tela acima, manifestou, o ocorrido ao 

pregoeiro, como proponente 1. 

O pregoeiro, bloqueou, a participação de nossa empresa nos itens: 4,6,9,11 

e 15, por segundo ele, não termos inseridos a marca do fabricante, ao obje

licitado, contudo, no cadastramento dos referidos itens, inserimos as marcas, 

que nossa empresa, iria fornecer, com ficha técnica e folders, o qual foi 

recusado pelo sistema compras.manaus,  pois eram diferentes

MANAUS-AM 

novaeraparticipacoes@outlook.com 

Destarte, manifestamos, através de mensagem via chat, no referido pregão, o 

que estava ocorrendo no momento dos lances, conforme mostra print em 

Nossa empresa, conforme mostra em tela acima, manifestou, o ocorrido ao 

O pregoeiro, bloqueou, a participação de nossa empresa nos itens: 4,6,9,11 

e 15, por segundo ele, não termos inseridos a marca do fabricante, ao objeto 

licitado, contudo, no cadastramento dos referidos itens, inserimos as marcas, 

que nossa empresa, iria fornecer, com ficha técnica e folders, o qual foi 

pois eram diferentes das marcas já 
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alimentadas no banco de dad

ELETRÔNICO N. 116/2021 

 

Segue em anexo, a planilha de preços, com as marcas conforme abaixo:

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

UNID.

4 

(ID 501666) CONJUNTO  
ESCOLAR, Tipo:  professor,  
Referência: FNDE  CJP-01,   
Apresentação:   contendo  01   
mesa  e  01   cadeira, Formato  
Mesa:  Retangular,  Material:  
mesa  com  tampo  e  painel 
frontal  em MDF de 1 8min, 
revestido na face superior em  
laminado melamínico  
texturizado,  com  borda  em  
fitas  de  PVC  ou  ABS, 
montado  sobre  estrutura  
tubular  de  aço,  cadeira  com  
encosto  e assento  em  
polipropileno  ou  compensado  
inoldado  e  estrutura  em tubos 
de aço, Dimensões  Mesa: 
1200ium  x 600mm  x 750mm  
(L x P x A), medidas  com  
variação  de +5%, Dimensões  
Cadeira:  altura total  850mm,  
altura  do chão  ao assento  
460mm,  assento  medindo 
430mm  x 400mm  (L x P), 
encosto medindo 390mm  x 
200mm  (L x A),  medidas  com  
variação  de    10%,  
Características: tubos  de  aço 
pintados com tinta esmalte 
sintético e com ponteiras 
plásticas. 

unidade

Valor unitario por extenso do item 4.0:  (novecentos e trinta reais)

Valor total por extenso do item 4.0: (dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais)

TÃO EMPRESARIAL EIRELI/ CNPJ: 05.494.906/0001-23  MANAUS

Distrito Industrial I CEP.: 69075 – 000 – E-MAIL: novaeraparticipacoes@outlook.com

alimentadas no banco de dados deste PREGÃO 

ELETRÔNICO N. 116/2021 — CML/PM.   

Segue em anexo, a planilha de preços, com as marcas conforme abaixo:

UNID. QUANT. 
TOTAL 

ESTIMADA 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$)

unidade 2500 
 

930,00  
 

2.325.000,00 

Valor unitario por extenso do item 4.0:  (novecentos e trinta reais) 

item 4.0: (dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais)

MANAUS-AM 

novaeraparticipacoes@outlook.com 

Segue em anexo, a planilha de preços, com as marcas conforme abaixo: 

PREÇO 
TOTAL (R$) 

MARCA 

2.325.000,00  
ERGO/MOBILLI 

item 4.0: (dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais) 
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6 

(ID    502808)    MESA,    
Formato:    retangular,    
Aplicação:    paracomputador,   
Apresentação:   TAMPO   em   
MDP,  com   25mm   de 
espessura,   revestido  em  
laminado  melamínico  de  baixa  
pressão texturizado ein ambas as 
faces, com  bordas frontal  e 
posterior  com acabamento  em  
fita  de  PVC  com  3mm  de  
espessura,  refitadas, arestas 
arredondadas  com  raio de 
2,5mm  e demais  bordas com  
fita de PVC coin 2mm de 
espessura, acabamento 
texturizado, colado ao substrato 
de madeira pelo processo  hot 
melt, fixados a estrutura por 
parafusos  e  bucha  metálica,  
PAINEL  em  MDP,  com   
l8mm  de espessura,   medindo   
38cm   de   largura,   revestido   
em   laminado melamínico de 
baixa pressão em ambas as faces, 
borda inferior com acabamento  
em  poliestireno  com  2mm  de  
espessura,  fixados  aos pés  por  
parafusos  atarrachantes,  
ESTRUTURA  em  chapa  de  
aço, com  l,2mm de espessura, 
dobrada e estampada formando 
um corpo único medindo 66,9cm 
x 26c x 3,8em (A x L x P), com 
calha passa fio com  almofada de 
saque frontal  estampada,  
medindo  l40mm  de largura,  
recorte  tipo  canoa  no  lado  
interno  da  estrutura,  tanto  na 
parte  superior  quanto  inferior  
e  sapatas  niveladoras  com  
base  em nylon  injetado, com 
diâmetro de 50mm e altura de 
13mm com barra roscada  5/16  
para  fixação  em  bucha  de  
nylon  com  rosca  metálica 
interna, embutida na base do 
quadro estrutural,  
GAVETEIRO,  tipo fixo, em  
MDP aglomerada,  com  l8mm  
de espessura,  revestido  em 
laminado  melamínico  de  baixa  
pressão  texturizado  em  ambas  

unidade

TÃO EMPRESARIAL EIRELI/ CNPJ: 05.494.906/0001-23  MANAUS

Distrito Industrial I CEP.: 69075 – 000 – E-MAIL: novaeraparticipacoes@outlook.com

unidade 935  1.900,00   1.776.500,00 

MANAUS-AM 

novaeraparticipacoes@outlook.com 

1.776.500,00   MAQMOVEIS  



 

NOVA ERA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

  R. Buriti, 6230 –  Distrito Industrial I CEP.: 69075 

 

as faces, acabamento  das bordas 
em  fita de PVC texturizado  de 
2mm, com  03  gavetas  em  
chapa  de  aço  com  0,70mm  de  
espessura  com altura interna de 
6,5cir  e corrediça em  aço 
dobrado  medindo 40cm de  
comprimento,   fixada   as   
gavetas   por   meio   de  solda   
ponto, roldanas  em  nylon,  
puxadores  metálicos,  tipo  alça  
de  12,8cm  e sistema  de  
chaveamento  simultâneo  na  
parte  frontal,  SUPORTE 
RETRÁTIL PARA TECLADO  
em MDP, com  l8mm de 
espessura, revestido em 
laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as 
faces, com  bordas frontal e 
posterior com acabamento  em 
fita   de   PVC   com   3mm   de   
espessura,   refiladas,   com   
arestas arredondadas  com   raio  
de  2min  e  demais  bordas  com   
l mm  de espessura,   medindo  
65cm  x  30cm,  com  trilho  
telescópico   com esferas    em    
aço   zincado    de   350mm,    
Cor:   a   ser   definida, 
Dimensão(ões)  Mesa: 75cin x 
120cin  x 60cm (A x L x P), 
variação aceitável   de  z 10%,   
Característica(s)   Adicional(is):  
produto   em conformidade   com   
a   legislação   eie   vigor   e   
com   a   garantiamencionadas no 
Projeto Básico/Termo de 
Referência. 

Valor unitario por extenso do item 6.0:  (hum mil e novecentos reais)

Valor total por extenso do item 6.0: (hum milhão, setecentos e setenta e seis mil e quinhentos 
reais) 

TÃO EMPRESARIAL EIRELI/ CNPJ: 05.494.906/0001-23  MANAUS

Distrito Industrial I CEP.: 69075 – 000 – E-MAIL: novaeraparticipacoes@outlook.com

Valor unitario por extenso do item 6.0:  (hum mil e novecentos reais) 

Valor total por extenso do item 6.0: (hum milhão, setecentos e setenta e seis mil e quinhentos 

MANAUS-AM 

novaeraparticipacoes@outlook.com 

Valor total por extenso do item 6.0: (hum milhão, setecentos e setenta e seis mil e quinhentos 
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(ID   507862)   CONJUNTO   
ESCOLAR,   Tipo:   infantil,   
Modelo: FNDE CIC-OI,  
Apresentação: composto  por 01 
MESA quadrada em MDF,  
TAMPO  com  25mm  de  
espessura,  revestido  em   
laminado melamínico  
texturizado,  cantos  
arredondados  e  bordas  em  
fitas  de PVC  ou  ABS,  04 
CADEIRAS  em  polipropileno, 
com  ENCOSTOS medindo  
l60mm  x 350mm  (A  x L) e 
ASSENTOS  medindo 340mm x  
260miv   (L   x   P),  Cor(es):   
verde   água,   Dimensão(ões)   
Mesa: 460iuin  x  800mm  x  
800inm  (A  x  L  x  P),  
Dimensão(ões)  Cadeira: 560mm  
de  altura,  Característica(s)  
Adicional(is):  mesa  e  cadeiras 
montadas  sobre  estrutura  em  
aço tubular,  pintura eletrostática  
epóxi com  tratamento  
antiferruginoso e sapatas  
niveladoras,  medidas  com 
variação aceitável de +10%. 

unidade

Valor unitario por extenso do item 9.0:  (hum mil, cento e vinte reais)

Valor total por extenso do item 9.0: (seis milhões, setecentos e vinte mil reais)

TÃO EMPRESARIAL EIRELI/ CNPJ: 05.494.906/0001-23  MANAUS

Distrito Industrial I CEP.: 69075 – 000 – E-MAIL: novaeraparticipacoes@outlook.com

unidade 6000 
 

1.120,00  
 

6.720.000,00 

Valor unitario por extenso do item 9.0:  (hum mil, cento e vinte reais) 

Valor total por extenso do item 9.0: (seis milhões, setecentos e vinte mil reais)

MANAUS-AM 

novaeraparticipacoes@outlook.com 

6.720.000,00  
ERGO/MOBILLI 

Valor total por extenso do item 9.0: (seis milhões, setecentos e vinte mil reais) 
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11 

(JD   51041 5)   CONJUNTO   
ESCOLAR,   Tipo:   infantil,   
Modelo: 
FNDE  CJA-05,  Apresentação:  
composto  por  01  mesa  
retangulaT com  TAMPO  eie  
plástico  ABS  injetado,  
revestido  em  laminado 
melamínico  texturizado,   pés  
corri  ponteiras  plásticas  e  
PORTA- LIVROS  em   
polipropileno   copolímero  
virgem  sob  o  tampo,  01 
cadeira   em   polipropileno   
copolíinero   virgem   com   
ENCOSTO medindo  l98min  x 
396mm  (A  x L) e ASSENTO  
medindo  400mm x  390mm  (L  
x  P),  ESTRUTURA  da  mesa  
e  da  cadeira  em  aço carbono  
laminado  com  pintura  
eletrostática  epóxi  pó e 
tratamento antiferruginoso,    
Cor(es)    e    Personalização:    a    
ser    definida, Dimensão(ões)  
Mesa:  7 l0min  x  608mm  x  
466mm  (A  x  L  x  P), 
Dimensão(ões)    Cadeira:    
790mm    de    altura,    
Característica(s) Adicional(is):  
medidas  com  variação  
aceitável  de  ml 0%,  produto 
em  conformidade   com  a  
legislação  em  vigor  e  com  a  
garantia mencionadas no Projeto 
Básico/Termo  de Referência. 

unidade

Valor unitario por extenso do item 11.0:  (oitocentos e oitenta reais)

Valor total por extenso do item 11.0: (vinte e seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e 
duzentos reais) 
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unidade 30040 
 

880,00  
 

26.435.200,00 

Valor unitario por extenso do item 11.0:  (oitocentos e oitenta reais) 

Valor total por extenso do item 11.0: (vinte e seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e 

MANAUS-AM 
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26.435.200,00  
ERGO/MOBILLI 

Valor total por extenso do item 11.0: (vinte e seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e 
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15 

(JD  511 575)  QUADRO  
BRANCO,  Tipo:  lousa,  não  
magnético,Apresentação:     
composto     por    quadro     em     
aglomerado     ou compensado,   
com   6miu   de   espessura,   
revestido   em   laminado 
melamínico  na  parte  frontal,  
cor  branca,  com  lmm  de  
espessura, acabamento   liso   e   
brilhante   e   moldura   em   
madeira   de   lei, Dimensão(ões)  
Quadro:  120cm  x  250cm  x  
12mm  (A  x  L  x  E), 
Característica(s) Adicional(is): 
com suporte  para apagador e 
pincel, acompanha   acessórios   
para   instalação,   medidas   com   
variação aceitável  de A5%,  
produto  em  conformidade  com  
a  legislação  em vigor  e  com  a  
garantia  mencionadas  no  
Projeto  Básico/Termo  
deReferência. 

unidade

Valor unitario por extenso do item 15.0:  (dois mil e novecentos e doze reais)

Valor total por extenso do item 15.0: (doze milhões, trezentos e noventa e nove mil e duzentos e 
noventa e seis reais) 

 

A Administração Pública não pode ser questionada a respeito da 

lisura de seus atos, cabendo a ela revê

que se resguardar o nome da instituição, agindo

necessário para aliar-se o legal, o conveniente e o honesto ao interesse público.

 

Hely Lopes Meireles diz que o agente público ao atuar “não terá que decidir 

somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o 

inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o 

desonesto”. 
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unidade 4258 
 

2.912,00  
 

12.399.296,00 

por extenso do item 15.0:  (dois mil e novecentos e doze reais)

Valor total por extenso do item 15.0: (doze milhões, trezentos e noventa e nove mil e duzentos e 

A Administração Pública não pode ser questionada a respeito da 

lisura de seus atos, cabendo a ela revê-los quando inconvenientes. Portanto, há 

que se resguardar o nome da instituição, agindo-se com discernimento 

se o legal, o conveniente e o honesto ao interesse público.

Lopes Meireles diz que o agente público ao atuar “não terá que decidir 

somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o 

inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o 

MANAUS-AM 
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12.399.296,00  
MAQMOVEIS 

por extenso do item 15.0:  (dois mil e novecentos e doze reais) 

Valor total por extenso do item 15.0: (doze milhões, trezentos e noventa e nove mil e duzentos e 

A Administração Pública não pode ser questionada a respeito da transparência e 

los quando inconvenientes. Portanto, há 

se com discernimento 

se o legal, o conveniente e o honesto ao interesse público. 

Lopes Meireles diz que o agente público ao atuar “não terá que decidir 

somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o 

inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o 
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DO PEDIDO 

Por seus legítimos fundamentos, requer a Recorrente o cancelamento deste 

processo licitatório, por vícios,

tratamento anti-isonômico, ao participante, ferindo assim 

Vinculação ao Instrumento Convocatório, 

Razoabilidade. Caso assim não entenda:

 

a) respeitando o princípio constitucional da ampla defesa encaminhe o 

presente recurso à 

presente Recurso Administrativo em duplo grau, sob pena de medidas 

judiciais cabíveis (Mandado de Segurança)

  

Termos em que,  

Pede Deferimento. 

Manaus(AM), 20 de julho 

 

Este  documento  contém
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ndamentos, requer a Recorrente o cancelamento deste 

vícios, falhas e erros, no seu processo, bem como 

isonômico, ao participante, ferindo assim 

Vinculação ao Instrumento Convocatório, Isonomia, Compe

Razoabilidade. Caso assim não entenda: 

respeitando o princípio constitucional da ampla defesa encaminhe o 

AUTORIDADE SUPERIOR, afim que se faça a análise do 

presente Recurso Administrativo em duplo grau, sob pena de medidas 

(Mandado de Segurança). 

julho de 2021. 

contém, um total de 11 páginas. 
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ndamentos, requer a Recorrente o cancelamento deste 

, no seu processo, bem como 

isonômico, ao participante, ferindo assim os princípios da 

, Competitividade e 

respeitando o princípio constitucional da ampla defesa encaminhe o 

afim que se faça a análise do 

presente Recurso Administrativo em duplo grau, sob pena de medidas 


