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RESPOSTA AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Em face da existência e interposição de recurso no presente certame licitatório 

– Pregão Eletrônico nº 016/2022, cabe a este Pregoeira analisar os recursos e 

emitir decisão sobre os mesmos. Dispensando introduções já elencadas pela 

empresa recorrente, passamos a tratar pontualmente do mérito das discussões 

e divergências alegadas.  

Depreende-se da peça recursal interposta pelas empresas ECA GESTÃO DE 

NEGÓCIOS LTDA, CNPJ: 24.327.852/0001-5, CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS 

LTDA, CNPJ: 22.911.232/0001-34, que o principal ponto de insatisfação é 

quanto à aceitação da proposta e habilitação da empresa CHAVES SERVIÇOS 

DE APOIO ADMINISTRATIVO – LTDA CNPJ: 32.959.361/0001-56, indicando 

que a empresa não atendeu requisitos mínimos de qualificação econômica – 

financeira e ausência da aptidão e legalidade da licitante para atuação médica. 

Quanto às constatações, farei o relato separadamente abaixo.  

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DAS CONTRARRAZÕES 

 Em primeiro lugar, tem-se que ambos os recursos e as contrarrazões 

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. 

ANÁLISE 

Sem preliminares a examinar, avanço no mérito para demonstrar, de forma 

insofismável, o acerto da decisão: 

Não cumprimento da QualificaçãoEconômico-Financeira item 9.4. 
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Depreende-se dos documentos presentes que a licitante cumpriu os requisitos 

da Qualificação Econômico – Financeira, uma vez que os documentos exigidos 

para tal estavam presentes. Não havendo que se falar em inabilitação, tendo 

sido todos os requisitos cumpridos. Sendo assim, considero IMPROCEDENTE 

este quesito. 

DECISÃO 

Por todo o exposto, consubstanciado pela análise da equipe de apoio, foram 

consideradas IMPROCEDENTES as alegações da empresa ECA GESTÃO DE 

NEGÓCIOS LTDA, CNPJ: 24.327.852/0001-5, CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS 

LTDA, CNPJ: 22.911.232/0001-34. Concluo pelo conhecimento do recurso, 

considerando ter sido apresentado de forma tempestiva, para, NO MÉRITO, 

NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo assim, a decisão que declarou 

vencedora do certame a empresa CHAVES SERVIÇOS DE APOIO 

ADMINISTRATIVO – LTDA CNPJ: 32.959.361/0001-56. 

Ressalta-se, por fim, que a Administração busca sempre a contratação mais 

correta e vantajosa, respeitando os princípios da legalidade, da eficiência, da 

finalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da ampla defesa e do 

contraditório, da vinculação ao edital, entre outros princípios administrativos. 

Portanto, Senhor Gestor, por todo o exposto acima, encaminho os autos do 

Processo Administrativo de Licitação nº 046/PMS/2022, PREGÃO 

ELETRÔNICO SRP - Nº 016/FMS/2022, devidamente informados, para 

decisão de Vossa Excelência. 

 

Sapucaia – PA, 25 de outubro de 2022 
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