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DECISÃO 

 

 

PROCESSO Nº: 1803/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 

 

OBJETO: Fornecimento e instalação de equipamentos para academia popular 

(aparelhos para musculação) consoante Contrato de Repasse nº 

831446/2016/ME/CAIXA – Ministério do Esporte. 

 

 

Trata-se de recurso interposto pela Empresa SD FABRICA E MANUTENÇÃO 

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA sob o argumento de que a empresa vencedora 

ALIANÇA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, e as empresas TS 

INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA e MILLA EQUIPAMENTOS 

METALURGICOS, segunda e terceira colocadas, ofertaram valores inexequíveis.  

 

Afirma a recorrente que os valores da propostas apresentadas pelas empresas 

mencionadas não acobertam o custo dos materiais e mão-de-obra especializada, 

necessários para execução do objeto da licitação.  

 

Concedido prazo para as empresas interessadas apresentarem contrarrazões (fl. 328). 

 

À fl. 327 a empresa ALIANÇA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

requereu desistência de itens do Pregão Eletrônico, alegando que não conseguirá se 

comprometer com o fornecimento da quantidade descrita no edital e, por se tratar de 

academias em aço inox, uma vez que o valor cotado foi em aço carbono. 
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À fl. 329 a empresa MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS requereu desistência do 

certame, sob o argumento de que não será possível se comprometer em realizar o 

fornecimento dos equipamentos cotados, tendo em vista a exigência do material ser 

em aço inox e a empresa só fornecer material em aço carbono. 

 

À fl. 331 a empresa TS INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA requereu 

a desistência de itens do pregão, alegando que adquiriu uma máquina nova para 

fabricação de academias em inox, no entanto, a mesma ainda não foi entregue pelo 

fornecedor. Assim, não poderá se comprometer com o fornecimento do objeto licitado. 

 

Desta feita, em que pese os excelentes argumentos alinhavados pela Recorrente, tem-

se a perda do objeto do presente recurso, haja vista que as empresa ALIANÇA 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,  TS INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA e MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS desistiram do 

certame. 

  

Portanto, considerando que fato superveniente retirou o objeto deste Recurso, resta 

PREJUDICADA a análise do mérito. 

 

Iúna/ES, 14 de abril de 2021. 

 

 

 

Caroline Henriques de Amorim 

Pregoeira 

 

 

Romário Batista Vieira 

Chefe do Poder Executivo 

 

 


