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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 – COMPEL 

OBJETO: Registro de Preço para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
locação veículos, para transporte de servidores e bandas locais ou de municípios vizinhos para serem 
utilizados nos eventos institucionais do Município de Camaçari. 

DATA DE ABERTURA: 26/01/2018 

RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP 

 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
A manifestação da intenção em recorrer foi registrada pela licitante CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE 
GS2 LTDA - EPP, na ata da sessão de abertura do certame, realizada no dia 26/01/2018  
 
 

“[...] o recurso dependerá de manifestação do licitante ao final da sessão 
pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso com a 
síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentar memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número 
de dias, que começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos”. 

 
DAS CONTRARRAZÕES  

 
A licitante RADIAL LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - EPP, protocolou as contrarrazões ao recurso 

impetrado pela licitante CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP, em 02/02/2018 às 

16h:20min, tempestivamente.  

       
PRELIMINARMENTE 
 
1 – Da Admissibilidade do Recurso.  
 
A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja existência concreta 
deve ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestividade, a inclusão e da fundamentação. 
 
Essa mesma redação está prevista no item 23, subitens 23.3 e 23.3.1 do edital, que assevera: 

        
 
23.  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

23.3 Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá de 
manifestação do licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua 
intenção de interpor recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe concedido 
o prazo de 03 (três) dias para apresentar memoriais relacionados à intenção 
manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar ao término 
daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
 23.3.1  O recurso deverá ser protocolado na Comissão Central Permanente 
de Licitação – COMPEL, dirigida ao (a) Pregoeiro (a), no endereço: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI - COMPEL – RUA FRANCISCO DRUMOND, S/N°, 
CENTRO ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 
TÉRREO, CAMAÇARI, BAHIA, CEP.: 42.800-970, no horário de atendimento das 
8h às 14h. (grifo nosso) 
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Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora recorrente não atendeu ao pressuposto para que se 

proceda à análise do mérito do recurso na esfera Administrativa, no que diz respeito à representação da 

empresa ante a Administração Pública. 

 

Embora intempestivo, a Pregoeira e equipe de apoio decidiu justificar a habilitação da licitante declarada 
vencedora do certame. 
         
DOS FATOS 
 
Insurge-se a Recorrente CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP: 

(...) 

PRELIMINAR - DO EFEITO SUSPENSIVO 
O artigo 109, §2º, da Lei de Licitações prescreve: 
 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 
§ 20 0 recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artiqo terá efeito 
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos 
demais recursos.  
 

O RECORRENTE solicita seja atribuído ao presente recurso, o efeito suspensivo acima referido a fim de 

que não seja dado prosseguimento a certame antes da apreciação de suas razões, ora expostas, uma vez 

que, caso não concedido, poderá causar danos ao Licitante, haja vista que a transcrição em ata por parte 

da pregoeira, não levou em consideração a realidade dos fatos. 

I - DOS FATOS 

O RECORRENTE participou da abertura do certame licitatório ocorrido no dia 26.01.2018. Contudo, fora 

declarada vencedora empresa diversa que não cumprira integralmente com os requisitos editalícios, 

conforme se infere abaixo: 

No entanto, o douto pregoeiro não observou com a devida precisão o que dispunha o Edital. (...) 

II - DA ILEGALIDADE -DIVERGÊNCIA DOCUMENTAL COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL 

(...) 10.16 Se a licitante arrematadora do lote desatender às exigências de habilitação, o (a) Pregoeiro (a) 

examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na 

ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo-o 

respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.  

 

Portanto, o pregoeiro incidiu em erro ao deixar de observar as prescrições constantes no instrumento de 
convocação de licitantes, lesando os demais participantes e maculando a lisura do certame. 
 
Inicialmente verificou-se que a empresa vencedora do certame apresentou proposta totalmente 
inexequível, descumprindo claramente os requisitos do Edital. (...) 
 
III - DA PROPOSTA INEXEQUÍVEL 

 

(...) A proposta mais vantajosa para a Administração Pública é aquela que concilie o menor preço, mas 
também aquela que possua as mínimas condições de ser cumprida, de ser executada, o que não é o 
caso do presente pregão presencial. O artigo 48 da Lei de Licitações prescreve: 

 
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 inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
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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 n e 8.883, de 1994) (...) 

 

DO PEDIDO 

  

(...)  

1. Efetuar diligências no sentido de requerer:  

2. Planilha de composição de custos para comprovar exequibilidade do valor ofertado pela empresa 
RADIAL LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - EPP'; 

3. Reformar e anular a decisão que DECLAROU VENCEDORA A RADIAL LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO 

LTDA - EPP, para desclassificá-la por inobservância ao disposto nos itens suscitados anteriormente no 

tópico correspondente, todos do Edital; 

4. Promover a continuidade do certame em observância da ordem de classificação das empresas quando 
do julgamento das propostas (...) 
 
DAS CONTRARRAZÕES DA RADIAL LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - EPP 
 

(...) Para nosso espanto a CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA - ME, apresentou seu recurso 

apenas solicitando composição de custos quanto ao Lote 2 ao qual não é beneficiário direto de uma 

eventual desclassificação ao tempo que se omitiu quanto a requerer a composição de custos quanto ao 

Lote 1 ao qual seria beneficiaria direta. Para tanto acudiu-se de argumentos esdrúxulos e sem nenhuma 

conexão com a realidade do ocorrido no certame como demonstrado a seguir: De início refere-se " 

 

 " DA ILEGALIDADE - DIVERGÊNCIA DOCUMENTAL COM AS 
EXIGÊNCIAS DO EDITAL" 
 
"10.16 Se a licitante arrematadora do lote desatender às exigências de 
habilitação, o (a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto do certame.  

 
(...) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO que em nada se conecta com qualquer impedimento da recorrida 
quanto a participação do referido Pregão Presencial ou com suposta inexequibilidade de Proposta e pra 
ficar mais ridículo diz ser "forçoso destacar o que prescreve o Edital no Item 12.7 sendo que em nenhum 
momento a recorrida deixou de atender tal Item continuando com citação Item 8.1 que em nenhum 
momento foi infringido pela recorrida e demais alegações indignas de quaisquer linha de resposta (...) 
 
(...) O fato concreto é que a empresa recorrida tem mais de uma década de bons serviços prestados as 
mais diversas instituições de direito público e privado tendo inclusive muitos anos de honrosos serviços 
prestados a Prefeitura Municipal de Camaçari dentre outros sem nunca ter sido se quer advertido pelo não 
cumprimento de qualquer clausula contratual o mesmo não se pode dizer de outras empresas. 
 
Trazemos ainda o Art. 44 da Lei Federal NO 8.666/93 

 
Art. 44 No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os 
critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as 
normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 
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§ 1º É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, 
subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da 
igualdade entre os licitantes. 
 
§ 2º Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no 
convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
 
§ 3º Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. (...) 
 

DO JULGAMENTO 

 

Salientamos, que o art. 3º da Lei n.º 8.666/93, dispõe que a licitação destina – se a garantir a observância do 

principio constitucional e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. Vejamos alguns pontos do Acórdão TCU nº 559/2009. 

 
Acórdão TCU nº 559/2009 – Primeira Câmara Publicado em 23 de agosto de 2016 

 
 “Nos termos da jurisprudência do TCU, não cabe ao pregoeiro ou a comissão de 
licitação declarar a inexequibilidade da proposta da licitante, mas facultar aos 
participantes do certame a possibilidade de comprovarem a exequibilidade das 
suas propostas”.  
 
“(...) 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. 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. Não é objetivo do 
Estado espoliar o particular, tampouco imiscuir-se em decisões de ordem 
estratégica ou econômica das empresas. Por outro lado, cabe ao próprio 
interessado a decisão acerca do preço mínimo que ele pode suportar. (...). 
Nessas circunstâncias, caberá à administração examinar a viabilidade dos preços 
propostos, tão-somente como forma de assegurar a satisfação do interesse 
público, que é o bem tutelado pelo procedimento licitatório. (Acórdão 141/2008 – 
Plenário) ” (grifamos) 

 

“(...) 5) A Questão da Inexequibilidade O tema comporta uma ressalva prévia sobre a 

impossibilidade de eliminação de propostas vantajosas para o interesse sob tutela do 

Estado. A desclassificação por inexequibilidade apenas pode ser admitida como 

exceção, em hipóteses muito restritas. (...) O núcleo da concepção ora adotada reside 

na impossibilidade de o Estado transforma-se em fiscal da lucratividade privada e na 

plena admissibilidade de propostas deficitárias. 

 

(...) Se ele dispuser de recursos suficientes e resolver incorrer em prejuízo, essa é uma 

decisão empresarial privada. Não cabe à Administração a tarefa de fiscalização da 

lucratividade empresarial privada. Sob esse ângulo, chega a ser paradoxal a recusa da 

Administração em receber proposta excessivamente vantajosa. 
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(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed. São Paulo: 

Dialética, 2005, pág.s. 455 e 456). 

 

A empresa RADIAL LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - EPP em suas contrarrazões encaminhou planilha de 

custos que foi encaminhada para Secretaria solicitante avaliar. Pelo seu representante foi dito: “... considerando 

o histórico dos serviços prestados pela empresa RADIAL LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA durante anos a 

este governo deferimos a PLANILHA DE CUSTOS/FORMAÇÃO DE PREÇO apresentada pela mesma. Em 

tempo ressaltamos RADIAL LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA, após apresentação desta planilha está ciente 

das penalidades previstas na Lei 8.666/93 caso não consiga atender as demandas geradas a partir deste 

processo..” 

 
Segue abaixo planilha custo apresentada pela Radial: 
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Com sapiência, o jurista Marçal Justen Filho leciona: 

“Se o particular puder comprovar que sua proposta é exequível, 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 exequibilidade ao particular. Essa comprovação poderá fazer-
se em face da própria Administração, pleiteando-se a realização de diligência para tanto. ” (in Comentários 
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14º Ed, São Paulo: Dialética, 2010, p. 660) 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e com base no 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos dispositivos da Lei 
10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93, resolve não conhecer o recurso apresentado pela 
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP para no mérito: 

 
1- Julgar IMPROCEDENTE presente recurso, para, em consonância com os princípios e normas que 
regem a licitação, manter a decisão de declarar vencedora a empresa RADIAL LOCAÇÃO E 
SONORIZAÇÃO LTDA - EPP. 
 
2- Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. Secretário Municipal 

da Administração para ratificação ou reforma da decisão 

 
É o parecer, SMJ. 

 
Camaçari, 20 de fevereiro de 2018. 
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