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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 
 
PROCESSO Nº 00185.11.07.611.2021 
PREGÃO Nº 135/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preços para prestação de serviço de Contratação para 

o serviço de locação, montagem e desmontagem de toldos, cortinas e tendas para serem 

utilizados em eventos realizados e/ou apoiados pela Administração Pública Municipal pela sede 

e orla do município. 
RECORRENTE: TODA ESTRUTURA DE ANDAÍMES E EVENTOS LTDA 

 

1. DA SÍNTESE DO PROCESSADO.  
 

A licitante TODA ESTRUTURA DE ANDAÍMES E EVENTOS LTDA insurge-se contra a decisão 

que à declarou vencedora a empresa LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

do Pregão nº 135/2021 (Eletrônico) – COMPEL, cujo objeto é o registro de Preços para 

prestação de serviço de Contratação para o serviço de locação, montagem e desmontagem de 

toldos, cortinas e tendas para serem utilizados em eventos realizados e/ou apoiados pela 

Administração Pública Municipal pela sede e orla do município. 

 

Aduz a recorrente que a empresa LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

apresentou preço inexequível, considerando que o preço estimado pela administração para a 

contratação foi de R$ 6.371.793,50 (seis milhões, trezentos e setenta e um mil, setecentos e 

noventa e três reais e cinquenta centavos) e o licitante ofertou o preço de R$948.268,00 

(novecentos e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais), pelo que deve ser 

desclassificada, nos termos do item 9.13 do Edital.   

 

Ademais, aduz que a empresa vencedora descumpriu o item 10.1.2, pois não enviou por e-mail 

o código de rastreamento que comprova o envio dos documentos originais exigidos pelo Edital, 

sustentando ser esta a única forma de envio dos documentos originais, não sendo admitida a 

entrega dos documentos diretamente à COMPEL – pois gera dúvida acerca do momento do 

recebimento da referida documentação, pelo que deve ser desclassificada a licitante.  

 

Por fim, sustenta que a empresa vencedora não cumpriu a diligência determinada pela 

pregoeira, que determinou o envio da composição de preços juntamente com o envio da 
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proposta de preços, pelo que deve ser desclassificada a licitante por não atender o item 12.3.5 

alínea “c” do Edital.  

 

A recorrida apresentou contrarrazões aduzindo, em síntese, que o preço apresentado é 

exequível, considerando os preços praticados pelo mercado, devidamente comprovado pelo 

atual preço praticado pela própria empresa junto ao município de Camaçari/BA.  

 

Ademais, afirma que enviou a documentação exigida pelo Edital por e-mail e entregou os 

documentos originais à COMPEL tempestivamente, inclusive, a composição de preços, a fim 

de dar celeridade ao certame, e considerando ser a empresa sediada neste município, não 

havendo razão para envio pelos correios.  

 

Por fim, aduzindo que por ter a empresa apresentado a proposta mais vantajosa à 

administração e cumprindo os requisitos de habilitação, requereu o não provimento do recurso 

e a manutenção da decisão que a declarou vencedora do certame.  

 

2. DA EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA.  
 
Conforme narrado, aduz a recorrente que a empresa LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI apresentou preço inexequível, considerando que o preço estimado 

pela administração para a contratação foi de R$ 6.371.793,50 (seis milhões, trezentos e setenta 

e um mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) e o licitante ofertou o preço 

de R$948.268,00 (novecentos e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais), pelo que 

deve ser desclassificada, nos termos do item 9.13 do Edital.   

 

A recorrida, por sua vez, sustenta que o preço apresentado é exequível, considerando os 

preços praticados pelo mercado, devidamente comprovado pelo atual preço praticado pela 

própria empresa junto ao município de Camaçari/BA.  

 

Neste diapasão, cumpre consignar inicialmente a disposição legal e do edital à respeito da 

inexequibilidade das propostas: 

 

Art. 48.  Serão desclassificadas: 
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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 inexequíveis, 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. 

 

9.13 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as 

condições e exigências deste Edital e/ou consignarem preços 

inexequíveis ou superfaturados, assim considerados aqueles 
incoerentes com os praticados pelo mercado, para execução do 

objeto desta contratação. 

 

De acordo com a redação do dispositivo legal e do próprio edital, temos que a exequibilidade 

da proposta é comprovada 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.  

 

Ademais, da redação das referidas normas, temos que proposta inexequível é aquela que se 

demonstra inviável tecnicamente ou cujo valor sequer cobre os custos de produção ou 

execução e, principalmente, não pode ser mantido sem prejuízo para a qualidade e o perfeito 

cumprimento das obrigações contratuais assumidas. É, pois, proposta irresponsável. Bruno da 

Conceição São Pedro, em ótimo trabalho publicado no site Jus Navigand, citando Victor 

Mazman, se encaminha na mesma direção, aduzindo que: 

  

A proposta que, a toda evidência e à primeira vista, se mostrar inviável, 

não é séria por não ser exequível. O procedimento licitatório tem um 

objetivo. É oportunizar, após sua realização, a formalização do contrato 
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entre a Administração e o licitante vencedor. Desta forma, se o conteúdo 

da proposta, não só quanto ao preço como às demais condições, não 

permite que, se vencedora, se realize o contrato administrativo, não 

ingressa na razoável área da competitividade e desatende o essencial 

objetivo da avença posterior. Daí a desclassificação. 

  

Certo, portanto, é que a inexequibilidade somente ensejará a desclassificação da proposta se 

ficar demonstrado que a mesma não é suportável pelo proponente (inexequibilidade absoluta). 

Se, ao contrário, restar demonstrado que, a despeito da formação de preços abaixo do custo 

de execução, o proponente tem condições de suportar a execução (inexequibilidade relativa), 

a proposta deve ser mantida válida no certame. 

  

Destarte, citando Marçal Justen Filho “a desclassificação por inexequibilidade apenas pode 
ser admitida como exceção, em hipóteses muito restritas”. Para o autor, “os arts 44, §3º e 

48, II §§ 1º e 2º devem ser interpretados no sentido de que a formulação de proposta de valor 

reduzido exige avaliação cuidadosa por parte da Administração.” 

  

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo diapasão, reconhecendo que não 

se pode presumir a inexequibilidade de uma proposta, sem que haja oportunidade para o 

licitante demonstrar a viabilidade da sua proposta: 

  

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA 

INEXEQUÍVEL. ART. 48, I E II, § 1º, DA LEI 8.666/93. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO LICITANTE 

DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

A questão controvertida consiste em saber se o não atendimento dos 

critérios objetivos previstos no art. 48, I e II, § 1º, a e b, da Lei 8.666/93 

para fins de análise do caráter exequível/inexequível da proposta 

apresentada em procedimento licitatório gera presunção absoluta ou 

relativa de inexequibilidade. 2. A licitação visa a selecionar a proposta 

mais vantajosa à Administração Pública, de maneira que a 

inexequibilidade prevista no mencionado art. 48 da Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos não pode ser avaliada de forma absoluta e 



 

5 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

rígida. Ao contrário, deve ser examinada em cada caso, averiguando-

se se a proposta apresentada, embora enquadrada em alguma das 

hipóteses de inexequibilidade, pode ser, concretamente, executada 

pelo proponente. Destarte, a presunção de inexequibilidade deve ser 

considerada relativa, podendo ser afastada, por meio da demonstração, 

pelo licitante que apresenta a proposta, de que esta é de valor reduzido, 

mas exequível. 3. Nesse contexto, a proposta inferior a 70% do valor 

orçado pela Administração Pública (art. 48, § 1º, b, da Lei 8.666/93) 

pode ser considerada exequível, se houver comprovação de que o 

proponente pode realizar o objeto da licitação. [...] a vencedora do 

certame “demonstrou que seu preço não é deficitário (o preço ofertado 

cobre o seu custo), tendo inclusive comprovado uma margem de 

lucratividade”. [...] (STJ - REsp: 965839 SP 2007/0152265-0, Relator: 

Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 15/12/2009, T1 – 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010). 

 
Desse modo, considerando que a empresa declarada vencedora atualmente possui contrato 

com esta municipalidade, inclusive, com o mesmo objeto do presente Pregão Eletrônico e, 

inclusive, com valor inferior ao ofertado no presente certame, e, ainda, que a empresa vem 

executando o objeto de forma satisfatória, temos pela exequibilidade da proposta apresentada, 

nos termos do entendimento doutrinário e jurisprudencial acima citado. 

 

Assim, não há que se falar em inexequibilidade da proposta da empresa vencedora do certame, 

pois coerente com os valores de mercado.   

 
3. DO ENVIO TEMPESTIVO DA DOCUMENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS. 

ENTREGA À COMPEL MEDIANTE PROTOCOLO. FÉ PÚBLICA DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL.  

 

Aduz que a empresa vencedora descumpriu o item 10.1.2, pois não enviou por e-mail o código 

de rastreamento que comprova o envio dos documentos originais exigidos pelo Edital, 

sustentando ser esta a única forma de envio dos documentos originais, não sendo admitida a 
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entrega dos documentos diretamente à COMPEL – pois gera dúvida acerca do momento do 

recebimento da referida documentação, pelo que deve ser desclassificada a licitante.  

Ademais, sustenta que a empresa vencedora não cumpriu a diligência determinada pela 

pregoeira, que determinou o envio da composição de preços juntamente com o envio da 

proposta de preços, pelo que deve ser desclassificada a licitante por não atender o item 12.3.5 

alínea “c” do Edital.  

 

A recorrida afirma que enviou a documentação exigida pelo Edital por e-mail e entregou os 

documentos originais à COMPEL tempestivamente, inclusive, a composição de preços, a fim 

de dar celeridade ao certame, e considerando ser a empresa sediada neste município, não 

havendo razão para envio pelos correios.  

 

Inicialmente, importa consignar que o Edital dispôs que esta municipalidade recebe 

documentos de todo e qualquer processo licitatório direta e presencialmente na Comissão 

Central Permanente de Licitação – COMPEL, situada à Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro 

Administrativo, Prédio das Secretarias de Saúde e Educação (prédio vermelho) térreo, 

Camaçari, Bahia, CEP 42.800-500, sejam estes: impugnação, proposta de preços, documentos 

de habilitação, recurso ou qualquer outro.  

 

Destarte que este comportamento busca garantir celeridade ao processo licitatório, uma vez 

que muitas vezes há demora na entrega da documentação pelos Correios.  

 

Ademais, vale destaca que não há que se falar em dúvida acerca do momento do recebimento 

da referida documentação – como afirma a recorrente – pois as informações prestadas pelos 

servidores públicos são dotadas de fé pública e, portanto, possuem presunção de veracidade.  

 

Nesse sentido, importa consignar que o princípio da eficiência norteia os atos administrativos, 

devendo esses serem praticados com de modo satisfatório para o atendimento das 

necessidades da Administração Pública e seus administrados, pelo que não há que se falar em 

ilegalidade no recebimento de documentos por servidores públicos no processo licitatório.  

 

Este é, inclusive, o entendimento jurisprudencial: 
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ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INFORMAÇÕES 

PRESTADAS POR AGENTES PÚBLICOS - PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE. ATO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 

1. Informações prestadas por agentes públicos possuem presunção de 

veracidade. Praticado ato por administrado em decorrência dessa 

informação, presume-se como corretos. 2. O princípio da eficiência 

norteia os atos administrativos, devendo esses serem praticados com 

de modo satisfatório para o atendimento das necessidades da 

Administração Pública e seus administrados.  

(TRF-4 - AC: 2795 RS 2000.71.10.002795-0, Relator: AMAURY 

CHAVES DE ATHAYDE, Data de Julgamento: 19/10/2005, QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 22/02/2006 PÁGINA: 600) 

 

Desse modo, não há que se falar em dúvida acerca do momento do recebimento da referida 

documentação – como afirma a recorrente – pois consta nos autos do processo licitatório o 

recebimento da documentação estabelecida no item 10.1.2 por e-mail e a via original recebida 

por esta municipalidade pela COMPEL – ambas tempestivamente -, a última com o devido 

protocolo, devidamente assinado e carimbado por servidor público da Comissão Permanente 

de Licitação – COMPEL.   

 

Desse modo, não há que se falar em desclassificação da empresa vencedora por 

descumprimento do item 10.1.2, como afirma o recorrente.  

 

No que se refere ao envio da composição de preços, importa consignar que o Edital exigiu tão 

somente o envio da proposta de preços em conformidade com o Anexo II, que foi devidamente 

cumprido pelo licitante, no prazo estabelecido no Edital.  

 

Ademais disso, no que se refere ao cumprimento da exigência, vale consignar que esta foi 

cumprida antes do término da análise da documentação pela administração pública, sem gerar 

qualquer prejuízo a municipalidade, pelo que não há que se fala em desclassificação. 
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Destarte, outrossim, que a administração pública jamais poderia desclassificar a empresa 

arrematante por não enviar a composição de preços no prazo estabelecido para envio da 

proposta de preços, pois o prazo é exímio e esta não era uma exigência prévia.  

 

Desse modo, de igual modo, não há que se falar em desclassificação da licitante por não 

atendimento da exigência de envio da composição de preços no prazo de envio da proposta de 

preços, nos termos do quanto exposto.  

  

4. DA CONCLUSÃO 
 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, com base nos princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório, isonomia, competitividade e nos termos da Lei 8.666/93, resolvem 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RECORRENTE TODA ESTRUTURA DE 
ANDAÍMES E EVENTOS LTDA, mantendo-se a decisão que declarou a empresa 

LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI vencedora do PREGÃO Nº 135/2021 

(ELETRÔNICO) – COMPEL. 

 

Camaçari, 13 de agosto de 2021.  

 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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PREGÃO Nº 135/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL  

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO PELA 

LICITANTE TODA ESTRUTURA DE ANDAÍMES E EVENTOS LTDA 

 

 A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no 8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante 

TODA ESTRUTURA DE ANDAÍMES E EVENTOS LTDA;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e normas 

que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo do PREGÃO Nº 

135/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.  

 

Camaçari/BA, 13 de agosto de 2021 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
Secretário da Administração 

 


