
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO :

Referência: Pregão Eletrônico – Nº 01/2017 – COFECON

SLC  SERVIÇOS  AEROPROTUÁRIOS  LTDA,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  organizada  na  forma  de
sociedade por quota de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ  sob  o nº 04.462.643/0001-08, com
endereço na CLSW  303, Bloco C, Loja 48, Sudoeste, Brasília/DF, vem  respeitosa e  tempestivamente, à
ilustre presença de Vossa Senhoria, por seu representante legal abaixo assinado, nos autos do processo em
epígrafe, com fundamento no artigo 49, §3° da lei 8.666/93.

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face ao descumprimento do Item 5.6 do Edital e seus subitens, sendo contraditório as respostas aos
esclarecimentos  disponibilizados  no  site  comprasnet  pelo  Sr.  Pregoeiro,  destacamos  também  a
documentação apresentada pela empresa de forma a comprovar a exequibilidade de sua proposta.

1. Preliminarmente, vale ressaltar que o presente RECURSO, tem amparo na Constituição Federal e na lei
8.666/93, que garantem o contraditório e a ampla defesa.

I. BREVE HISTÓRICO

2. A recorrente participou do processo licitatório pregão eletrônico nº 1/2017, tipo Menor Preço da Taxa de
Serviço.

3. Foi  classificada em  primeiro lugar a  empresa FACTO TURISMO EIRELI  -  ME, pela  menor taxa de R$
0,0001. A referida empresa foi habilitada no referido pregão.

4. No entanto, a recorrente registrou intenção de recorrer da referida habilitação, sob o fundamento de que
a empresa FACTO TURISMO EIRELI - ME não cumpriu com o Item 5.6 e seus subitens, e ainda apresentou
planilha de custos não especificando seus ganhos, mencionou ganhos de outros contratos e nem citou os
respectivos valores, não demonstrando exequibilidade de sua proposta,
5.  Houve  aceitação  da  intenção  de  recurso  por  parte  do  pregoeiro,  razão  da  interposição  do  presente
recurso.

II. DO MÉRITO

6. Quanto ao mérito, impende ressaltar que é dever da Administração Pública zelar pela prevalência do
interesse Público sobre o interesse Privado.

7. Nesse mesmo sentido, prevê a lei 8.666/93 em seu artigo 48, verbis:

Art. 48. Serão desclassificadas:
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
II  -  propostas  com  valor  global  superior  ao  limite  estabelecido  ou  com  preços  manifestamente
inexeqüiveis, assim  considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que  comprove  que  os  custos  dos  insumos  são coerentes  com  os  de  mercado  e  que  os
coeficientes  de  produtividade  são compatíveis  com  a  execução  do  objeto  do  contrato,  condições  estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

8. Dessa forma, resta claro que não se trata de mera discricionaridade da Administração Pública a exigência
de demonstração de exeqüibilidade do contrato, trata-se de ato vinculado, e de obediência ao princípio da
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legalidade.

9. No caso em  tela, a empresa sequer apresentou  planilha de custos comprovando a exequebilidade do
contrato em questão.

10. Vale ressaltar que, a questão e a comprovação da exequebilidade é totalmente distinta da comprovação
econômico-financeira.

11.  A  demonstração de  exeqüibilidade  é  restritiva e refere-se  tão somente  à execução do contrato em
questão, não importando se o atestado de capacidade econômico financeira.

12. O que se quer saber é se com  a proposta ofertada pela empresa vencedora do certame, é possível
cumprir o contrato, ou seja, é necessário se comprovar através de planilha de custos que se com o lance
ofertado pela empresa licitante o contrato é viável, se os custos serão pagos.

13.  A  empresa declarada vencedora não apresentou  planilha de custos  ou  qualquer documentação que
comprove ser capaz de executar o contrato nos termos de sua proposta.

14. Inclusive, além de tal necessidade estar prevista na lei, e especificamente no edital, que faz lei entre
as partes, é orientação expressa do Tribunal  de Contas da União, em decisão proferida no ACÓRDÃO Nº
1973/2013 – TCU – Plenário, verbis:

“(...) 9.5. recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que:
9.5.1. avalie a conveniência e a oportunidade de rever as disposições da IN nº 7/2012, que regulamenta a
contratação de serviços de aquisição de passagens aéreas na Administração Pública, a fim  de inserir no
referido normativo:
9.5.1.1. exigência de planilha de custos pelas empresas licitantes, assim como orientação aos pregoeiros
para que verifiquem a exeqüibilidade das propostas ofertadas; (...)”

15. A inobservância da previsão editalícia, bem como da previsão legal, e melhor jurisprudência que rege
as  licitações,  que por si  só já  enseja a nulidade do ato,  traz, neste  caso, gravosa repercussão sobre  o
certame,  afrontando,  inclusive,  o  fim  último de  toda  a  licitação,  qual  seja,  permitir  à  Administração a
contratação mais  vantajosa. Dessa forma, a  comissão de licitação deve rever seu  ato e desclassificar  a
recorrida por inobservância e não atendimento ao edital, bem como legislação pertinente.

16. Nesse sentido, entende Marçal Justen Filho que:
"Não se afigura defensável, porém, transformar em absoluta a presunção do § 1º. Se o particular puder
comprovar que sua proposta é exeqüível, não se lhe poderá interditar o exercício do direito de apresentá-la.
É inviável proibir o Estado de realizar contratação vantajosa. A questão é de fato, não de direito. Incumbe o
ônus  da  prova  da  exeqüibilidade  ao  particular.  Essa  comprovação  poderá  fazer  em  face  da  própria
Administração, pleiteando-se a realização de diligência para tanto" (cf. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, 5ª ed., ver. e amp., Dialética, 1998, p. 439).
17. Mas, neste caso, a Administração deve cercar-se das cautelas de estilo, demonstrando amplamente no
processo  todos  os  elementos  que  contribuíram  para  afastar  a  presunção  de  inexeqüibilidade,  assim
fundamentando a opção pela aceitação da oferta.
18.  A  licitação pública  é  o  processo  utilizado  por  toda  a  administração pública  para  efetuar  a  grande
maioria das contratações para a aquisição de bens, serviços, realização de obras, etc.
19. No atual  ordenamento jurídico, a exigência de licitação decorre de determinação expressa no inciso
XXI, do Art. 37, da Constituição Federal, conforme a seguir exposto:
Art.  37.  A  administração pública  direta  e  indireta  de  qualquer dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência e, também ao seguinte:
[...]
XXI  –  ressalvados  os  casos  especificados  na  legislação,  as  obras,  serviços,  compras  e  alienações  serão
contratados  mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure  igualdade  de  condições  a  todos  os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)
20. O princípio da eficiência, orientador de toda a administração pública e presente no caput do artigo 37
de nossa Lei Maior desde a reforma administrativa implementada pela EC nº 19/98, tem estreita relação
com  os  objetivos  propostos  para  a  própria  licitação  pública.  Conforme  bem  definido  por  Alexandre  de
Moraes:
Princípio  da  eficiência  é  o  que  impõe  à  administração  pública  direta  e  indireta  e  a  seus  agentes  a
persecução  do  bem  comum,  por  meio  do  exercício  de  suas  competências  de  forma  imparcial,  neutra,
transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção
dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a
evitarem-se desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social. (grifo nosso)
21. Depreende-se do conceito acima que o princípio da eficiência aplicado ao processo licitatório não se
traduz apenas em alcançar o menor preço, mas, acima de tudo, utilizar os recursos de maneira a maximizar
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a sua  rentabilidade  social,  ou  seja,  aliar  a  economicidade  à  qualidade  do que  se  pretende adquirir  ou
contratar.
22. Para regulamentar o dispositivo constitucional  supramencionado, foi  editada a Lei  8.666/93, a  qual
estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, e que em seu artigo 3º explicita o
desiderato do processo licitatório:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar
a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe
são correlatos. (grifo nosso)
23.  Mais  uma  vez,  fica  clara  a  preocupação  do  legislador  com  a  eficiência  do  processo  seletivo,  aqui
traduzida  na  expressão "proposta  mais  vantajosa".  Tal  proposta  deve  ser entendida  não simplesmente
como aquela que oferta o menor preço, mas aquela que alia esse aspecto à capacidade de o fornecedor
honrar todos os compromissos e exigências do edital.
24.  Neste  sentido,  não  obstante  o  pregão,  presencial  ou  eletrônico,  possa  ser  utilizado  apenas  para
licitações do tipo menor preço, especial atenção deve ser dada à fase de aceitabilidade das propostas, já
que uma proposta aparentemente vantajosa e adequada ao interesse público da economicidade pode não
ser exequível.
"A proposta inexequível é aquela que não se reveste de condições de ser cumprida, porquanto gera ao seu
autor mais ônus do que vantagens." (NIEBUHR, 2005, p. 195). Desse modo, a não identificação de tais
propostas na fase de aceitabilidade ocasiona danos irreparáveis à eficácia do processo licitatório.
25. No que tange à inexequibilidade da proposta no pregão, assim se expressa Marçal Justen Filho:
26. A  licitação destina-se –  especialmente no caso do pregão –  a selecionar a  proposta que acarrete o
menor desembolso possível para os cofres públicos. Logo, não há sentido em desclassificar proposta sob
fundamento de ser muito reduzida. Ao ver do autor, a inexequibilidade deve ser arcada pelo licitante, que
deverá executar a prestação nos exatos termos de sua oferta. A  ausência de adimplemento à prestação
conduzirá à resolução do contrato, com o sancionamento adequado. (JUSTEN FILHO, 2009, p.182)
27. O resultado que se espera de uma licitação é a execução de seu objeto, seja ele a aquisição de um
produto, a prestação de um serviço, a realização de uma obra ou qualquer outro. Ou seja, sem a realização
concreta do resultado almejado, cuja condição sine qua non é a exequibilidade da proposta, não há que se
falar em satisfação do interesse público.
28. Desse modo, para uma maior eficácia do objetivo da contratação pública, faz-se necessário o exame
rigoroso das condições de exequibilidade da proposta para que, após o processo, o ente não se depare com
um  problema  processual  e  operacional  do  qual  poderia  ter  se  esquivado caso  houvesse  dado  especial
atenção à fase do processo que ora abordamos.
29. Consoante esse posicionamento temos, como se segue, a opinião de Carlos Pinto Coelho Motta:
A proposta inexeqüível constitui-se, como se diz, numa "armadilha" para a Administração: o licitante vence
o certame; fracassa na execução do objeto; e não raro intenta, junto ao órgão contratante, reivindicações
de revisão de preços, baseadas nos mais engenhosos motivos. Eis a razão de todos os cuidados legais na
delimitação da proposta inexeqüível. (MOTTA, 2005, p. 414)
30. Na mesma linha é também o entendimento de Joel de Menezes Niebhur:
Se a proposta for inexeqüível, sem condições de ser executada, a rigor, em vez de vantagem, impõe-se à
Administração prejuízo,  amarga  desvantagem. As  conseqüências  que advêm  da admissão de  propostas
inexeqüíveis  são  desastrosas  para  a  Administração,  variando  desde  serviços  mal  feitos,  obras  com
problemas  estruturais  e  objetos  imprestáveis,  que  implicam  rescisão  de  contratos,  reparações  e  novos
procedimentos licitatórios. (NIEBUHR, 2005, p. 195)
31. Análogo é também o posicionamento do Tribunal de Contas da União. Reproduz-se abaixo excerto do
voto condutor do Acórdão TCU nº 697/2006 - Plenário, proferido pelo eminente Ministro Ubiratan Aguiar:
“[...]
A  desclassificação de propostas em razão de preço tem por objetivo evitar que a administração contrate
bens ou  serviços  por preços  excessivos, desvantajosos  em  relação à contratação direta no mercado, ou
inexequíveis/irrisórios, que comprometam a satisfação do objeto almejado com consequências danosas à
administração.”

32. No que se refere à inexequibilidade, entendo que a compreensão deve ser sempre no sentido de que a
busca é pela satisfação do interesse público em condições que, além de vantajosas para a administração,
contemplem  preços  que  possam  ser  suportados  pelo  contratado  sem  o  comprometimento  da  regular
prestação contratada. (Acórdão TCU 697/2006 - Plenário)

33. Na lição do consagrado mestre Hely Lopes Meirelles, a vinculação ao edital é princípio básico de toda
licitação e nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação
dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido,
ou admitisse documentação e proposta em desacordo com o estabelecido no edital. Assim, estabelecidas as
regras do certame, tornam-se inalteráveis para aquela licitação. Conseqüência disso, é que a Administração
também deve observar estritamente o princípio do JULGAMENTO OBJETIVO, segundo o qual o julgamento
da licitação deve se basear no critério indicado no edital e nos termos específicos das propostas. É princípio
de  toda  licitação  que  seu  julgamento  se  apóie  em  fatores  concretos  pedidos  pela  administração,  em
confronto com  o ofertado pelos proponentes. Tal princípio visa afastar o discricionarismo na escolha das
propostas, obrigando os  julgadores  a aterem-se ao critério prefixado pela Administração, com  o que se
reduz e se limita a margem de valoração subjetiva, sempre presente em qualquer julgamento.
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34.  Conforme  dito,  fica  claro  e  evidente  que  houve  irregularidades  quanto  a  decisão  que  declarou  a
recorrida  como  vencedora  do  certame,  visto  que  não  foram  respeitadas  as  regras  do  edital  e  da
Administração Pública, violando-se assim os princípios da Isonomia, da Legalidade, da Impessoalidade, da
Moralidade,  bem  como a  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  e  ademais,  a  licitante  recorrida  não
trouxe quaisquer elementos que comprovem a exeqüibilidade do contrato.

35. A ADMINISTRAÇÃO no caso em tela tem que fazer valer o edital, bem como a lei e a melhor doutrina e
jurisprudência,  pois  está  vinculada  a  ele,  conforme  preceitua  o  artigo  41  da  lei  8.66/93,  verbis:  “  A
Administração  não  pode  descumprir  as  normas  e  condições  do  edital,  ao  qual  se  acha  estritamente
vinculada.” Inclusive a melhor doutrina, a jurisprudência do Judiciário, e do Tribunal de Contas da União -
TCU,  são  unânimes  em  declarar  que  a  Administração  Pública,  através  de  seus  agentes,  deve  observar
estritamente o que estipula o edital, sob pena de sofrerem as sanções previstas em lei.

DO PEDIDO

Isto posto, requer o conhecimento e o posterior provimento do recurso, para que seja revista a decisão da
Ilustríssima Comissão de Licitação, que habilitou a Recorrida no processo licitatório e a declarou vencedora,
requer enfim que o processo seja cancelado e reformulado um novo Edital.

Termos em que,
pede deferimento.

Brasília, 03 de Fevereiro de 2017.
Brasilia 03 de Fevereiro de 2017.
Brasilia 03 de fevereiro de 2017.
Luiz Eduardo Echebarria de Carvalho
REPRESENTANTE LEGAL
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA-ME

Fechar
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