
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO : 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ 
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

Processo 31048/2019

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020

RECURSO:

ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO DA ASSESSORIA DE LICITAÇÕES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 
MARICÁ

ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n° 31.586.441/0001-40, localizada a AVENIDA ALMIRANTE DE SÁ 
BIERRENBACH Nº. 65, BLOCO 04, SALA 523 – JACAREPAGUÁ
RIO DE JANEIRO - RJ – CEP: 22.775-028, neste ato, representada por Alexandre Cesar silva carvalho, 
Sócio - Proprietário, vem muito respeitosamente, interpor:

RECURSO ADMINISTRATIVO

Com fulcro no art. 44, do decreto 10.024/2019, considerando a indevida inabilitação da empresa 
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI, no curso do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020, 
desse órgão. Tal decisão merece reforma pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, 
de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias.
§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no 
prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser 
aproveitados.

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Considerando a sistemática de desenvolvimento dos trabalhos da sessão pública do pregão, foi 
oportunizado aos licitantes manifestar suas intenções de recorrer, o que de fato a recorrente fez, como 
se vê consignado na Ata da Sessão Pública do Pregão.

A legislação de regência estipula o prazo de 03 (três) dias para apresentação dos memoriais, ou seja, 
os licitantes têm até o dia 23/11/2020 para apresentarem suas razões de recurso, considerando a 
sistemática de contagem de prazos prevista no art. 110, da Lei nº 8.666/93.

Dessa forma, não há que se conjecturar qualquer intempestividade das presentes razões.

DOS FATOS

Trata-se de Recurso da Recorrente ARAGORN, em função do seu TOTAL INCONFORMISMO com a 
condução da Licitação do Pregão Eletrônico nº 04/2020, contra disposições do seu Edital, as quais 
foram proferidas em desacordo aos princípios das normas constitucionais e de direito administrativo, 
especialmente as que tratam dos princípios da legalidade, da isonomia, da moralidade, da eficiência, 
da impessoalidade e, principalmente, da publicidade, e, por isso, em prosperando inalterada, 
certamente se consolidará o injusto, perpetuando a ilegalidade da ação tomada.

Conforme consta na ata do referido pregão, a empresa ARAGORN foi inabilitada em razão da 
negociação ter sido mal sucedida por parte da empresa para adequar a proposta aos valores 
estimados.

De forma a termos a real cronologia dos fatos, segue abaixo a transcrição do chat:

Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Sr. Representante Legal da empresa 
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 25 do 

Página 1 de 12COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

24/11/2020https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod...



Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sanemar, bem como no subitem 12.6 do edital, 
transcritos a seguir passamos à divulgar o valor estimado para o LOTE 1, uma vez que o valor 
arrematado pela empresa encontra-se acima do mesmo, qual seja, R$ 124.156,00.

"Art. 25. O orçamento estimado da contratação será sigiloso, facultando-se à SANEMAR, mediante 
justificativa na fase preparatória, conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem 
prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para 
a elaboração das propostas.

"§ 1°. A informação de que trata o caput deste artigo poderá se tornar pública na fase de negociação 
ou após a revogação da licitação."

"12.6 Somente na fase de negociação ou na fase de revogação, o licitante terá conhecimento do valor 
máximo estimado admitido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR para a presente contratação, ressalvando-se 
os casos de publicidade do valor estimado, conforme disposto no caput do artigo 34 da Lei 
13.303/2016."

Tendo em vista o acima exposto, lembramos que conforme subitens 10.7 e 12.7 do edital, transcritos 
a seguir, serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços superiores ao estimado pela 
Sanemar, mesmo após negociação.

"10.7 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço manifestamente inexequível e as 
que não atenderem às exigências do ato convocatório, assim como será(ão) desclassificada(s) a(s) 
propostas que apresentarem preço(s) unitário(s) e/ou total(ais) excessivo, considerados estes como 
aqueles superiores ao estimado pela Sanemar, mesmo após a negociação prevista no art. 84 do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC da Sanemar."

"12.7 Transcorrida a etapa de negociação, serão consideradas desclassificadas as propostas que 
apresentarem preço(s) unitário(s) e/ou total(ais) excessivo(s), considerados estes como aqueles 
superiores ao estimado pela Sanemar."

Desta feita, solicitamos que reanalizem a proposta ofertada e reduzam o valor proposto para o Lote 1.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 14:06:37) sr.(a) Pregoeiro, irei verificar a redução, me concede um tempo hábil?

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 14:07:33) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - 10 minutos é 
suficiente?

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 14:19:26) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Senhores, estamos 
aguardando uma resposta.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 14:21:28) Consigo reduzir para o valor 124.156,00

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 14:23:00) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Prosseguindo com a 
negociação, solicitamos que verifiquem suas planilhas e proponham uma oferta final mais vantajosa, 
temos certeza a empresa poderá reduzir mais um pouco!

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 14:24:45) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Em quanto podemos 
melhorar a proposta ofertada?

Fornecedor fala:
(10/11/2020 14:25:15) infelizmente essa é meu ultimo valor de lance. 124.156,00

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 14:29:36) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Há de se considerar 
que a empresa ARAGORN, está diante de uma excelente oportunidade, podendo vir a figurar na 
condição de contratante da Sanemar, ampliando assim a sua cartela de clientes. Ainda assim não 
podemos melhorar a proposta ofertada?

Fornecedor fala:
(10/11/2020 14:32:14) senhor pregoeiro, o maximo que conseguimos é arredondar em R$ 124.000,00

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 14:33:14) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Ok Senhores, 
agradecemos a redução.

Pregoeiro fala:
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(10/11/2020 14:34:00) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Confirmada a 
negociação para o valor do Lote 1 R$ 124.000,00?

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 14:35:17) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Tendo em vista a 
negociação realizada, solicitamos que envie agora os novos valores unitários para que possamos 
realizar a negociação via sistema.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 14:35:34) confirmado o valor de R$124.000,00

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 14:37:54) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Tendo em vista a 
negociação realizada, solicitamos que informe agora os novos valores unitários para que possamos 
realizar a negociação via sistema.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 14:38:19) por favor precisamos de tempo habil, para realinhar os valores unitarios

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 14:41:02) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Ok senhores, 
concedido prazo de 10 minutos.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 14:42:15) senhor pregoeiro , solicitamos 30 minutos para essa adequação.

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 14:45:18) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Ok Senhores, 30 
minutos a contar do momento solicitado tempo hábil pela empresa, qual seja, às 14:38hrs.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 14:46:51) obrigado senhor pregoeiro

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:03:46) boa tarde senhor pregoeiro, como não tem opção de anexar em aberto 
escreveremos aqui mesmo

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:04:41) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Ok Senhores, é para 
escrever aqui no chat mesmo.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:06:20) valores unitarios 1- 345,66 2- 422,66 3- 464,66 4- 954,66 5- 853,66 
6-357,66

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:07:43) 7- 697,66; 8- 733,46; 9- 975,66; 10- 361,66; 11- 300,66 ; 12- 558,66

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:08:30) totalizando um valor global do lote 1 R$ 124.000,00

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:11:46) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Senhores, ao analisar 
os valores negociados para cada item do Lote 1, observamos que nos valores unitários da proposta 
atual existem 04 itens com valores acima do estimado pela SANEMAR e conforme subitem 12.1.2, será 
necessário ajuste dos mesmos, não podendo a SANEMAR contratar com valor acima do estimado, 
conforme transcrito:

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:11:57) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - "12.1.2 As ofertas 
dos licitantes não poderão ultrapassar o limite dos preços unitários de cada item, conforme apurados 
pela Sanemar e consignados na Planilha Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários, sob pena de 
desclassificação da proposta de preços, ainda que esta consigne o menor valor do lote."

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:13:01) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Desta feita, passo a 
divulgar os valores estimados para cada item do LOTE 1, para que a empresa ajuste o valor ofertado 
para os itens que se encontram acima do estimado e assim esta Pregoeira possa realizar a negociação 
no sistema.

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:13:38) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - item 1: R$ 269,00 ; 
item 2: R$ 289,00; item 3: R$ 369,00; item 4: R$ 1.599,00; item 5: R$ 1.099,00; item 6: R$ 387,00; 
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item 7: R$ 629,00; item 8: R$ 909,00; item 9: R$ 1.099,00; item 10: R$ 379,00; item 11: R$ 389,00; 
item 12: R$ 759,00.

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:14:33) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Lembramos que a 
Administração não poderá aceitar valores acima aos anteriormente ofertados tanto na proposta quanto 
os últimos ofertados nesta negociação.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:14:42) senhor pregoeiro, não temos os seus valores estimados , ratificamos aqui 
nosso valor total de 124.000,00 se nos passar os valores estimados faremos da maneira que deseja

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:15:40) vamos readequar aqui todos os itens para totalizar 124.000

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:17:34) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Lembramos que a 
Administração não poderá aceitar valores acima aos anteriormente ofertados tanto na proposta quanto 
os últimos ofertados nesta negociação.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:17:34) solicitamos prazo razoavel , uma vez que os valores estimados não eram do 
nosso conhecimento

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:20:45) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Ressaltamos que os 
valores já ofertados não poderão ser majorados, daremos prazo de 10 minutos para reduzirem os 
valores dos 04 itens que se encontram acima do estimado.

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:22:58) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Os itens acima do 
valor estimado são os seguintes: itens 1, 2, 3 e 7.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:23:18) senhor pregoeiro , nos honraremos com nossa proposta inicial de 124.000, 
estamos distribuindo isso de maneira correta nos itens , não causando nenhum prejuizo para vosso 
orgão

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:24:00) ressaltando que nossa empresa foi bem clara e objetiva nas nossas colocações

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:25:24) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Senhores, a 
Administração não poderá aceitar valores ofertados acima dos já ofertados anteriormente.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:27:11) 1- 269,00; 2- 289,00; 3- 369,00; 4- 1599,00; 5- 1099,00; 6- 387,00; 7- 
629,00; 8- 908,76; 9- 1099,00; 10- 377,82; 11- 389,00; 12- 759,00

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:28:53) senhor pregoeiro, como se pode claramente ler nas mensagens anteriores , 
ratificamos aqui nosso compromisso de 124.000,00 , uma vez que vossa senhoria não publicou os 
valores estimados

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:29:41) o valor total está mantido em 124.000,00 conforme compromisso assumido no 
chat

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:36:53) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Senhores, o valor 
estimado do item foi divulgado em ato contínuo uma vez que foi observado que o valor apresentado 
pela empresa estava acima do estimado. Diante disso se a empresa optar por não reduzir os valores 
faremos cumprir as regras do edital e desclassificaremos a proposta.

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:38:09) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Precisamos de uma 
decisão final da empresa.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:38:31) nossa empresa gostaria de salientar que , o caso em questão se trata de um 
preço global do lote 1 , cujo vencemos e ainda diminuimos o valor a pedido da administração para 
124.000, a redistribuição dos valores unitarios cabe a nossa empresa, e não foram feitos assim na 
primeira oportunidade pela ausencia de valores estimados.
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Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:39:37) estamos extamente fazendo a manutenção de nossa proposta , no valor 
acordado: 124.000,00

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:40:45) não tem nada ilegal ou errado nisso , conforme pode se ler nas mensagens 
anteriores, so foi divulgado depois os valores estimados

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:41:49) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Senhores, precisamos 
de uma decisão final da empresa, caso a empresa não reduza os valores ao estimado a mesma será 
desclassificada, optando para se assim quiser em momento oportuno entrar com recurso 
administrativo contra a decisão desta pregoeira.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:41:52) estamos a disposição da administração para cumprir o acordo e o valor com 
desconto pedido por vossa senhoria

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:42:29) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - A empresa irá reduzir 
os valores dos 4 itens que se encontram acima do estimado?

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:42:33) mas senhor pregoeiro , foi feito isso

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:43:02) adequamos do jeito que vossa senhoria solicitou

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:43:33) e o valor bateu certinho 124.000, como todos podem ver

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:45:01) senhora pregoira , respeitosamente quais itens quer que diminuimos?

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:45:57) o valor é global por lote , nos podemos atender seu pedido , desde que o valor 
final se mantenha

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:46:23) estamos a disposição para atender seu pedido

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:47:17) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Senhores, a empresa 
será desclassificada e se assim achar melhor poderá entrar com recurso administrativo contra a 
decisão desta pregoeira em momento oportuno. Ressaltamos mais uma vez que a negociação é para 
se obter valores melhores para a administração, não sendo possíveis aumentos após valores 
anteriormente ofertados.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:48:28) a senhora pregoeira pode ressaltar quais são os itens?

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:49:00) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Conforme previsto no 
subitem 12.1.2 as ofertas não poderão ultrapassar os limites dos preços unitários, ainda que consigne 
o menor valor do lote, conforme transcrito:

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:49:08) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - "12.1.2 As ofertas 
dos licitantes não poderão ultrapassar o limite dos preços unitários de cada item, conforme apurados 
pela Sanemar e consignados na Planilha Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários, sob pena de 
desclassificação da proposta de preços, ainda que esta consigne o menor valor do lote."

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:49:23) sinceramente nossa empresa foi solicita todo o tempo com a admistração, não 
estamos entendendo o motivo da desclassificação

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:49:47) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Conforme informado 
anteriormente, itens: 1, 2, 3 e 7

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:50:24) concordamos com isso , mas é uma questão de adequação interna do lote e 
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não do valor total do lote que é alvo da licitação

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:51:50) senhora pregoeira pode dizer o valor que quer alcancemos? pode dizer o 
estimado para os itens 1, 2, 3 e 7?

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:52:07) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Senhor licitante, pela 
última vez, a empresa irá reduzir os valores dos 4 itens que se encontram acima do estimado? Não 
podemos mais estender.

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:53:30) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - item 1: R$ 269,00; 
item 2: R$ 289,00; item 3: R$ 369,00 e item 7: R$ 629,00.

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:53:51) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - estes são os valores 
estimados para os itens que se encontram acima.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:54:22) ja foi respondido a vossa senhoria que sim , so que para tal feito , sera 
necessario a publicação dos valores estimados , uma vez que essa foi a causa de todo esse problema

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:55:14) senhora pregoeira nossos valores estão exatamente esses , cumprindo assim 
sua solicitação

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:55:42) item 1: R$ 269,00; item 2: R$ 289,00; item 3: R$ 369,00 e item 7: R$ 
629,00.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:57:28) nossa empresa pode ajudar em mais alguma coisa , estamos a disposição

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:57:29) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Senhores, não iremos 
estender mais o assunto, a empresa não pode aumentar valores já ofertados independentemente de 
saber o valor estimado para o item ou não. Os valores unitários já haviam sido ofertados pela 
empresa.

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:57:42) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Não estenderemos 
mais o assunto.

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:57:51) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Como a empresa não 
vai reduzir os valores dos 4 itens que se encontram acima do estimado mantendo os demais 
propostos, seguiremos para a desclassificação da empresa.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:59:14) senhora pregoeira estamos com valores certos

Fornecedor fala:
(10/11/2020 15:59:38) abaixaremos mais

Fornecedor fala:
(10/11/2020 16:00:09) item 1: R$ 268,00; item 2: R$ 288,00; item 3: R$ 368,00 e item 7: R$ 
628,00.

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 16:00:52) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Não entendi, a 
empresa vai reduzir?

Fornecedor fala:
(10/11/2020 16:02:39) vossa senhoria nos informou que os valores estimados eram :item 1: R$ 
269,00; item 2: R$ 289,00; item 3: R$ 369,00 e item 7: R$ 629,00. nossa empresa reduz para : item 
1: R$ 268,00; item 2: R$ 288,00; item 3: R$ 368,00 e item 7: R$ 628,00

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 16:05:50) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Ok Senhores, a 
empresa confirmam a negociação da seguinte forma: item 1: R$ 268,00; item 2: R$ 288,00; item 3: 
R$ 368,00; item 4: R$ 954,66; item 5: R$ 853,66 item 6: R$357,66; item 8: R$ 733,46; item 9: R$ 
975,66; item 10: R$ 361,66; item 11: R$ 300,66 e item 12: R$ 558,66 ?
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Fornecedor fala:
(10/11/2020 16:12:10) a empresa aragorn ratifica aqui os valores minimos para cada item : 1- 
269,00; 2- 289,00; 3- 369,00; 4- 1599,00; 5- 1099,00; 6- 387,00; 7- 629,00; 8- 908,76; 9- 1099,00; 
10- 377,82; 11- 389,00; 12- 759,00

Fornecedor fala:
(10/11/2020 16:15:42) deixando registrado que esse valor foi ofertado e dado desconto . nosso valor 
e 124.000,00

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 16:17:16) Informamos que a proposta da empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E 
MANUTENÇÃO EIRELI foi recusada e por isso a empresa resta desclassificada. Desta feita, solicitamos 
que todos estejam online amanhã às 10:30hrs para darmos continuidade à negociação.

Conforme pode ser observado acima, a empresa ARAGORN somente teve ciência do valor estimado da 
licitação na fase de negociação, sendo que a pregoeira informa tal conduta fazendo menção aos itens 
12.6 e 12.7 do Edital.

"12.6 Somente na fase de negociação ou na fase de revogação, o licitante terá conhecimento do valor 
máximo estimado admitido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR para a presente contratação, ressalvando-se 
os casos de publicidade do valor estimado, conforme disposto no caput do artigo 34 da Lei 
13.303/2016."

"12.7 Transcorrida a etapa de negociação, serão consideradas desclassificadas as propostas que 
apresentarem preço(s) unitário(s) e/ou total(ais) excessivo(s), considerados estes como aqueles 
superiores ao estimado pela Sanemar."

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 14:01:40) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - ...passamos à 
divulgar o valor estimado para o LOTE 1, uma vez que o valor arrematado pela empresa encontra-se 
acima do mesmo, qual seja, R$ 124.156,00.

Neste sentido, em respeito ao atendimento ao instrumento convocatório, vemos que este informa de 
forma clara e inequívoca que a licitante teria conhecimento do VALOR MÁXIMO ESTIMADO no 
momento da negociação, sendo que a pregoeira informa às 14:01:40 do dia 10/11/2020 apenas o 
valor de R$ 124.156,00.

Aqui cabe esclarecer que, para que uma negociação possa ser feita é necessário que ambas às partes 
tenham total acesso às informações necessárias, estando presente no instrumento convocatório que o 
licitante teria conhecimento de tal informação, conforme item 12.6, estando claro pela conversa do 
chat que a pregoeira deu o prazo de 10 minutos para correção do valor total da proposta.

Desta feita, solicitamos que reanalizem a proposta ofertada e reduzam o valor proposto para o Lote 1.

Fornecedor fala:
(10/11/2020 14:06:37) sr.(a) Pregoeiro, irei verificar a redução, me concede um tempo hábil?

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 14:07:33) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - 10 minutos é 
suficiente?

Não resta dúvida que o edital estabelece que a empresa licitante teria acesso às informações 
pertinentes aos valores no momento da negociação, porém, conforme observamos, a pregoeira 
SOMENTE informou os valores unitários à licitante 01 hora após a licitante adequar sua proposta ao 
valor informado pela pregoeira.

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:11:46) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Senhores, ao analisar 
os valores negociados para cada item do Lote 1, observamos que nos valores unitários da proposta 
atual existem 04 itens com valores acima do estimado pela SANEMAR e conforme subitem 12.1.2, será 
necessário ajuste dos mesmos, não podendo a SANEMAR contratar com valor acima do estimado, 
conforme transcrito:

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:11:57) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - "12.1.2 As ofertas 
dos licitantes não poderão ultrapassar o limite dos preços unitários de cada item, conforme apurados 
pela Sanemar e consignados na Planilha Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários, sob pena de 
desclassificação da proposta de preços, ainda que esta consigne o menor valor do lote."

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:13:01) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Desta feita, passo a 
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divulgar os valores estimados para cada item do LOTE 1, para que a empresa ajuste o valor ofertado 
para os itens que se encontram acima do estimado e assim esta Pregoeira possa realizar a negociação 
no sistema.

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:13:38) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - item 1: R$ 269,00 ; 
item 2: R$ 289,00; item 3: R$ 369,00; item 4: R$ 1.599,00; item 5: R$ 1.099,00; item 6: R$ 387,00; 
item 7: R$ 629,00; item 8: R$ 909,00; item 9: R$ 1.099,00; item 10: R$ 379,00; item 11: R$ 389,00; 
item 12: R$ 759,00.

Pregoeiro fala:
(10/11/2020 15:14:33) Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Lembramos que a 
Administração não poderá aceitar valores acima aos anteriormente ofertados tanto na proposta quanto 
os últimos ofertados nesta negociação.

Conforme podemos observar na mensagem enviada pela Pregoeira às 15:13:01, esta não atendeu ao 
item 12.6 do próprio Edital, bem como agiu de má-fé, uma vez que a referida informação (valores 
unitários) era fundamental para adequação da proposta e deveria ter sido passada à empresa licitante 
no início da negociação.

Fatos como o apresentado acima fundamentaram o TCU a emitir o Acórdão 1502/2018 – Plenário.

Acórdão 1502/2018 Plenário (Representação, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
Licitação. Empresa estatal. Edital de licitação. Orçamento estimativo. Divulgação. Princípio da 
publicidade.
Nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado 
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, 
em observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei 
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento.

Se avaliarmos o que diz a letra da Lei, neste caso a Lei 13.303/2016, vemos que as ações tomadas 
pela pregoeira não encontram guarida na referida Lei, senão vejamos:

Art. 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou pela sociedade de 
economia mista será sigiloso, facultando-se à contratante, mediante justificação na fase de preparação 
prevista no inciso I do art. 51 desta Lei, conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, 
sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias 
para a elaboração das propostas. (Vide Lei nº 14.002, de 2020)
§ 1º Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informação de 
que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório.
§ 2º No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração será incluído no 
instrumento convocatório.
§ 3º A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, 
será disponibilizada a órgãos de controle externo e interno, devendo a empresa pública ou a sociedade 
de economia mista registrar em documento formal sua disponibilização aos órgãos de controle, sempre 
que solicitado.

Art. 51. As licitações de que trata esta Lei observarão a seguinte sequência de fases: (Vide Lei nº 
14.002, de 2020)
I - preparação;
II - divulgação;
III - apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa adotado;
IV - julgamento;
V - verificação de efetividade dos lances ou propostas;
VI - negociação;
VII - habilitação;
VIII - interposição de recursos;
IX - adjudicação do objeto;
X - homologação do resultado ou revogação do procedimento.
§ 1º A fase de que trata o inciso VII do caput poderá, excepcionalmente, anteceder as referidas nos 
incisos III a VI do caput , desde que expressamente previsto no instrumento convocatório.
§ 2º Os atos e procedimentos decorrentes das fases enumeradas no caput praticados por empresas 
públicas, por sociedades de economia mista e por licitantes serão efetivados preferencialmente por 
meio eletrônico, nos termos definidos pelo instrumento convocatório, devendo os avisos contendo os 
resumos dos editais das licitações e contratos abrangidos por esta Lei ser previamente publicados no 
Diário Oficial da União, do Estado ou do Município e na internet.

Art. 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua 
efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que: (Vide Lei nº 14.002, de 2020)
I - contenham vícios insanáveis;
II - descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;
III - apresentem preços manifestamente inexequíveis;
IV - se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação de que trata o § 1º do art. 57, 

Página 8 de 12COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

24/11/2020https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod...



ressalvada a hipótese prevista no caput do art. 34 desta Lei;
V - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa pública ou pela 
sociedade de economia mista;
VI - apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for 
possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a 
atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.
§ 1º A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente em relação 
aos lances e propostas mais bem classificados.
§ 2º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão realizar diligências para aferir a 
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso V do 
caput .
§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas com 
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do 
orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista; ou
II - valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista.
§ 4º Para os demais objetos, para efeito de avaliação da exequibilidade ou de sobrepreço, deverão ser 
estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que considerem o preço global, os quantitativos e os 
preços unitários, assim definidos no instrumento convocatório.
Art. 57. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de 
julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que 
tenha obtido colocação superior, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar 
condições mais vantajosas com quem o apresentou. (Vide Lei nº 14.002, de 2020)
§ 1º A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente 
estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do 
orçamento estimado.
§ 2º (VETADO).
§ 3º Se depois de adotada a providência referida no § 1º deste artigo não for obtido valor igual ou 
inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

Conforme exposto no art. 51, incisos V e VI, a etapa de negociação somente pode começar após a 
etapa de verificação de efetividade dos lances ou propostas, isto é fato e não direito discricionário do 
órgão.

Da mesma forma, conforme definido no art. 56, inciso IV, serão desclassificados os lances ou 
propostas que se encontrem acima do orçamento estimado para contratação, não sendo abrangido o 
referido pregão às ressalvas definidas nos § do art. 34.

Por fim, conforme expresso de forma clara e inequívoca no art. 57 da Lei 13.303, confirmada a 
efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que 
passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação 
superior, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições mais 
vantajosas com quem o apresentou.

A Lei 13.303, em nenhum momento, apresenta a opção de realização da negociação para que os 
lances e propostas atinjam o valor estimado. Os artigos 56 e 57 deixam claro que a negociação ocorre 
a partir de propostas e lances que atendam o valor estimado, devendo ser desclassificados aqueles 
que apresentem valores acima do estimado.

Cabe aqui acrescentar que, embora o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SANEMAR não 
se apresente exatamente conforme o expresso na Lei 13.303, fazendo uma interpretação diferente do 
teor da Lei e criando a possibilidade de negociação com licitantes que apresentem proposta acima do 
valor estimado.

Seção X – Da Verificação da Efetividade dos Lances ou Proposta e Da Negociação

Art. 80. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas e realizados eventuais desempates ou 
preferências previstas na legislação, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a 
desclassificação daquelas que:
I – contenham vícios insanáveis;
II – descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;
III – apresentem preços manifestamente inexequíveis;
IV – se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação, mesmo após a negociação 
prevista no art. 84 deste Regulamento;
V – não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Sanemar;
VI – apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for 
possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a 
atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

Parágrafo Único. A verificação da efetividade dos lances ou propostas será feita exclusivamente em 
relação aos lances e propostas mais bem classificados.

(...)
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Art. 84. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de 
julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que 
tenha obtido colocação superior, a Comissão responsável pela condução do certame deverá negociar 
condições mais vantajosas com quem o apresentou.

§ 1º. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente 
estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do 
orçamento estimado.
§ 2º. Se depois de adotada a providência referida no § 1º deste artigo não for obtido valor igual ou 
inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.
§ 3º. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser divulgados os custos dos itens ou das 
etapas do orçamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo licitante 
da melhor proposta, para fins de reelaboração da planilha com os valores adequados ao lance 
vencedor.
Art. 85. Encerrado o julgamento, será disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de classificação 
das propostas.

Diferente do que está exposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SANEMAR, a real 
interpretação da Lei 13.303 não se coaduna com ela.

Da interpretação literal da norma, a conclusão que se extrai é de que, na hipótese de orçamento 
sigiloso, a negociação não é viável. Essa, ademais, a posição de Edgar Guimarães e José Anacleto 
Abduch Santos: “(...) não terá cabimento a negociação referida pela lei quando tiver sido adotado o 
orçamento sigiloso de que trata o artigo 34 da LRE”.1 

1. GUIMARÃES , Edgar; SANTOS, José Anacleto Abduch. Leis das estatais: comentários ao regime 
jurídico licitatório e contratual da Lei nº 13.303/2016. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 195, nota de 
rodapé nº. 79.

Em face do exposto, as questões que surgem são as seguintes: se adotado orçamento sigiloso não é 
viável a desclassificação da proposta nem tampouco sua negociação quando o valor supera o referido 
orçamento? Qual seria o critério adotado para aferir a aceitabilidade das ofertas? 

Ao enfrentar tal problemática, o Tribunal de Contas da União entendeu que a Administração deve 
divulgar o orçamento quando utilizá-lo como parâmetro de aceitabilidade das propostas, o que ocorre, 
por exemplo, com a fixação de valor máximo da licitação: “Nas licitações realizadas pelas empresas 
estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das 
propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio 
constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) 
proibição absoluta à revelação do orçamento.”

DO DIREITO

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que 
vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas. Como 
trazido por Licínia Rossi em seu Manual de Direito Administrativo (2015, p.530):

Além das disposições legais aplicáveis num procedimento licitatório, a Administração não pode 
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha essencialmente vinculada (art 41 da Lei 
n. 8.666/93)

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada.
§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 
até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.
§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, 
ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
§ 4o A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.

A Constituição Federal brasileira determina que a administração pública obedeça aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). Explicita ainda a 
Constituição a necessidade de observância desses princípios ao exigir que as obras, serviços, compras 
e alienações sejam contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes (art. 37, inciso XXI).
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Para regulamentar o procedimento da licitação exigido constitucionalmente, foi inicialmente editada a 
Lei n. 8.666/1993. Com a Lei n. 10.520/2002, mais uma modalidade licitatória (pregão) foi introduzida 
no modelo brasileiro, ao qual se aplicam subsidiariamente as regras da Lei n. 8.666/1993. Seja qual 
for a modalidade adotada, deve-se garantira observância da isonomia, legalidade, impessoalidade, 
igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, previstos expressamente na 
Lei n. 8.666/1993.

Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da Administração ao edital que 
regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse 
público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as 
regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.

DOS FUNDAMENTOS

Então temos, conforme edital:

12.1 O julgamento obedecerá ao critério de menor preço por LOTE, na forma do item 6. Será 
declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preço, observadas as regras deste Edital, 
especialmente o subitem 12.2. 12.1.1 No momento da apresentação da proposta vencedora, 
considerando o valor do preço total de cada item, a mesma deverá ser apresentada com, no máximo, 
2 (duas) casas após a vírgula. 

12.1.2 As ofertas dos licitantes não poderão ultrapassar o limite dos preços unitários de cada item, 
conforme apurados pela Sanemar e consignados na Planilha Estimativa de Quantitativo e Preços 
Unitários, sob pena de desclassificação da proposta de preços, ainda que esta consigne o menor valor 
do lote. 

12.2 O sistema informará o licitante detentor da proposta de preços ou do lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após 
verificação de empate ficto, nos termos do subitem 12.4 deste Edital, cabendo decisão, pelo Pregoeiro, 
acerca da aceitação do menor lance ofertado e, ainda, negociação visando a sua redução. 

12.3 Havendo empate ficto no momento do julgamento das propostas, será assegurada às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte preferência na contratação, caso a proposta de menor 
preço tenho sido apresentada por empresa que não detenha tal condição.

(...)

12.5 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta ou o 
lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade. Se for necessário, 
repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital. 

12.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 12.4 e/ou subitem 12.5 deste Edital, a 
Pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço. 

12.6 Somente na fase de negociação ou na fase de revogação, o licitante terá conhecimento do valor 
máximo estimado admitido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR para a presente contratação, ressalvando-se 
os casos de publicidade do valor estimado, conforme disposto no caput do artigo 34 da Lei 
13.303/2016. 

12.7 Transcorrida a etapa de negociação, serão consideradas desclassificadas as propostas que 
apresentarem preço(s) unitário(s) e/ou total(ais) excessivo(s), considerados estes como aqueles 
superiores ao estimado pela Sanemar. 

12.8 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

12.9 A critério da Pregoeira poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não resultem 
prejuízo para o entendimento das propostas de preços.

Visto isso, elencamos os seguintes equívocos cometidos nos atos praticados pela Pregoeira:

1) Conforme art. 56 e art. 57 da Lei 13.303/2016 e item 12.1.2 do presente Edital, somente devem 
passar a fase de negociação as propostas ou lances que atendam ao valor estimado.
2) A pregoeira não informou a empresa licitante ARAGORN dos valores estimados por item no início da 
fase de negociação, conforme item 12.6 do Edital.
3) Não foi respeitado o princípio da isonomia, uma vez que os demais licitantes puderam reavaliar suas 
propostas com conhecimento prévio dos valores estimados por item, ato este não permitido à empresa 
ARAGORN.
4) Não foi respeitado o princípio da publicidade, conforme evidenciado no Acórdão 1502/2018 – 
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Plenário TCU.
5) Não foi respeitado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que não foram 
atendidos os itens 12.1.2 e 12.5.

DO PEDIDO

Dessa forma, urge que o Senhor Pregoeiro reconsidere sua decisão de desclassificar a proposta da 
empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI, tendo em vista que a empresa não teve 
acesso aos valores estimados por item no momento da negociação, conforme definido no item 12.6 do 
edital.

Porém, caso não seja esse o entendimento da Comissão de Licitação, que faça esse recurso subir à 
apreciação superior, como determina o art. 107, § 2º, do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da SANEMAR, devidamente informados pelos motivos de sua recusa.

Art. 107. Os recursos serão apreciados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do término do 
prazo para oferecimento de contrarrazões.
§ 1º. A competência para conhecimento e exame dos recursos caberá, conforme o caso, à Comissão 
de Licitação, que poderá exercer juízo de retratação ou encaminhar o recurso ao Diretor do setor 
requisitante para decisão, podendo valer-se de suporte técnico ou de orientações jurídicas.
§ 2º. Os recursos interpostos terão efeito devolutivo, podendo o Diretor do setor requisitante atribuir 
eficácia suspensiva, havendo fundado receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da 
continuidade do certame.
§ 3º. O acolhimento do recurso importará na invalidação exclusivamente dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento, conforme o caso.

Rio de Janeiro - RJ, 24 de novembro de 2020.
Aragorn Suprimentos e Manutenção 
Alexandre Cesar silva carvalho 
Sócio-Gerente 

Fechar
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