
AZONA 
GOVERNO DO ESTADO 

DECISÃO 

PROCESSO Nº 01.04.018502.000274/2022-96 
ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO 
INTERESSADO: COZI  EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 

Versam os autos sobre apreciação de Recurso Administrativo interposto nos 

autos do Pregão Presencial nº 003/2022 cujo objeto é a aquisição e instalação de 

máquinas de fabricação de gelo e geradores de energia fotovoltaica off e on-gride para 

atender as demandas dos programas institucionais desta Agência, por Participante 

inconformada com o resultado do LOTE 01, por vislumbrar vícios e impropriedades que 
deveriam acarretar a desclassificação da Empresa vencedora e, consequentemente, ser 

agraciada com a adjudicação desta demanda. 

O processo observou os preceitos legais e edita lícios, sendo oportunizado ao 

Recorrente a manifestação de intenção de recurso e, após, a interposição das razões o 

que foi devidamente usufruído tempestivamente. Em seguida, a Participante impugnada 
apresentou suas contrarrazões dentro do prazo legal. Por fim, o Pregoeiro emitiu sua 

decisão pela admissão do Recurso e, no mérito, pelo improvimento. 

No mais, com fulcro nos princípios da celeridade e da economicidade, adoto 

na íntegra o Relatório constante na Decisão proferida pelo I. Pregoeiro. 

É o relatório. 

Após vieram os autos a Presidente da Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas — ADS, na prerrogativa de autoridade superior para apreciação 
do mérito, advindo a decidir o que segue: 

A nossa Constituição Federal, no inciso LVII do Artigo 5º, garante que o Estado 
não deve exercer sua autoridade de forma abusiva ou autoritária, mas sim criando espaço 
para um processo administrativo justo e democrático, e só pode impor penas após a 
comprovação de culpa segundo as regras processuais que todos, inclusive o Estado, deve 
observar. 

O I. Pregoeiro, como representante da Administração Pública, não deseja o 
abuso da autoridade, como também não quer admitir a continuidade de ações que lesam 
o interesse público a partir do abuso no uso de prerrogativas, garantias e direitos 
fundamentais por aqueles que se relacionam com a Administração. 

Feitas as premissas iniciais, diante do dilema apresentado, o I. Pregoeiro, 
optou em manter o resultado da licitação alcançado no certame. Vale ressaltar que as 
diferenças entre os preços cotados para média de referência da administração e os 
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alcançados após as ofertas de lances apresentam diferença substancial com a obtenção 
de significativo desconto com as propostas vencedoras. 

Como se sabe, o Atestado de Capacidade Técnica serve para que o poder 
público possa se certificar de que a provável empresa fornecedora possui a aptidão 
técnica para entregar os produtos ou serviços que ele está buscando contratar. Nessa 
toada, os documentos apresentados pela Empresa vencedora do LOTE 01 evidentemente 
a qualificam tecnicamente haja vista que demonstram a experiência e perícia necessárias 
para a realização de um serviço similar aos exigidos no presente edital. 

Noutra esteira, a Empresa detentora da melhor proposta demonstra, em seus 
atos constitutivos e na classificação nacional de atividades econômicas — CNAE, atuar em 
atividade similar e compatível com a da área do objeto licitado sendo esta condição 
suficiente para atender aos requisitos de habilitação jurídica impostos pela Lei de 
Licitações e pelas cláusulas editalícias. 

Por todo o aludido, na qualidade de autoridade superior competente, com 
fulcro nos fundamentos apresentados no julgamento recursal, decido pelo indeferimento 
e manifesto pela ratificação na íntegra da decisão proferida pelo I. Pregoeiro, conforme 
fundamentos de fato e de direito, nela expostos. Por fim, devolvo os autos a Comissão 
Interna de Licitações para que, nos termos da Lei, informe aos interessados o resultado 
do julgamento recursal entre outras medidas cabíveis, bem como, promova a posterior 
homologação e adjudicação do processo licitatório. 

Publique-se, Registre-se e Notifique-se. 

Manaus-AM, 16 de maio de 2022. 

r- -

MICHELLE MA 0 BESSA 
Presidente da Agência de Desenvol emento Sustentável do Amazonas 
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