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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

JULGAMENTO DE RECURSO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 – COMPEL 
 

OBJETO: Registro de Preço para a contratação de serviços de Apoio, Organização de 
Eventos Institucionais do Município de Camaçari. 
 
RECORRENTE: LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELI EPP  

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 
A manifestação da intenção em recorrer foi registrada pela licitante LBX EVENTOS E 
LOGÍSTICA – EIRELI EPP, na ata da sessão de abertura do certame, realizada no dia 
09/02/2018.  
 

“[...] 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”. 

 
No dia 19/02/2018  às 12h28min deu entrada na recepção da CMP - Coordenadoria de 
Materiais e Patrimônio, as razões do recurso da Recorrente, tempestivamente, de 
acordo com a Lei Federal n.º 10.520/2002, inc. XVIII, e subitem 20.3 do edital: 
 

 

PRELIMINARMENTE 

 

Em preliminar, a Pregoeira ressalta que a ora Recorrente 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.  
 
 

 

DOS  FATOS 

 

A recorrente LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELI EPP alegou em síntese que: 
 
A. DA MANIFESTA INEXEQÜIBILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS DA FLEX 

SONORIZAÇÃO PRODUCÕES E EVENTOS LTDA ME.  
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(...) 

 
1) A Administração comunicou por meio de folha de informação disponibilizada aos 

licitantes que os valores unitários estimados dos itens referentes ao pregão em 
epígrafe somavam o valor global de R$ 2.476.595,22 (dois milhões. quatrocentos 
e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos).  

 

(...) 

 
2) Diante desse quadro, a empresa FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E 

EVENTOS LTDA ME apresentou proposta de preço no valor de absurdos R$ 
869.410,30 (oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e dez reais e trinta 
centavos). Em outras, fora apresentada proposta de preço que equivale a 
aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) do quanto estimado pela 
Administração Pública.  
 

3) Não pairam dúvidas acerca da inexequibilidade da proposta. Há uma diferença de 
mais de R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais) em relação ao 
quanto estimado pela entidade contratante! No dia 09/02/2018, quando da 
abertura das propostas, por conta do preço inexeqüível da proposta da FLEX 
SONORIZACÃO 03 (três) empresas avançaram para a fase de lances do pregão:  

 

(...) 

 
4) Veja que NENHUMA empresa teve condições de ofertar lance no certame. 

NENHUMA! Compareceram ao Pregão 08 (oito) empresas para disputar o objeto 
contratual. Observe que a proposta da Recorrente, empresa que estava na 
segunda colocação, era de R$ 1.478.674,00. A terceira colocada apresentou 
proposta de R$ 1.578.180,00. A FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA ME apresentou proposta inexeqüível no montante R$ 
869.410,30 (oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e dez reais e trinta 
centavos).  
 

5) Quando se observa a composição de preços da FLEX SONORIZAÇÃO 
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME vê-se claramente que eles são impossíveis 
de serem executados, Tal fato coloca em risco a atividade administrativa, assim 
como toda a coletividade, haja vista que não há a mínima possibilidade de uma 
proposta com aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) de deságio 
executar serviços de Apoio, Organização de Eventos Institucionais do município 
de Camaçari pelo período de 12 (doze) meses.  

 

(...) 

 
6) O caso é grave e demanda extremo cuidado e atenção. A proposta de preços da 

FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME é manifestamente 
inexequível. Entender de modo diverso é colocar em risco o interesse público e a 
execução dos eventos em Camaçari. Veja que o próprio município declara 
expressamente no edital que não dispõe de estrutura operacional suficiente para a 
execução dos serviços descritos no objeto do edital.  
 

(...) 
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7) A inexecução total ou parcial do contrato será a consequência natural se for 
admitida a proposta de preços da FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA ME. E essa inexecução poderá trazer graves prejuízos ao 
Município de Camacari, principalmente na esfera Trabalhista, haja vista que o 
risco de inadimplemento das obrigações trabalhistas também é alto, sem perder 
de vista que o órgão tomador dos serviços figurará como responsável subsidiário 
dos créditos trabalhistas inadimplidos, consoante disposto na Súmula 331 do 
Tribunal Superior do Trabalho - TST:  
 

(...) 

 
8) O detalhamento dos serviços, que estão explicitados no edital, apontam 

claramente que o preço ofertado pela FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA ME não vai dar conta da demanda.  
 

(...) 

 
9) A proposta de preços da FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS 

LTDA ME não possui a mínima possibilidade de execução do contrato 
administrativo. Os custos dos insumos da proposta apresentada não são 
coerentes com os de mercado. Os coeficientes de produtividade são 
incompatíveis com a execução do objeto do contrato. Os preços apresentados 
na proposta e na planilha estão demasiadamente abaixo do que é praticado 
no mercado. Os riscos para a Administração Pública e a coletividade são 
gravíssimos.  
 

10) Cabe a essa Douta Comissão diligenciar a planilha de preços da FLEX 
SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME e constatar-se-á, de 
plano, que esta não cobre os custos dos serviços. A Lei de Licitações é clara ao 
dizer que 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.  

 
11) A proposta de preços da FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES EVENTOS LTDA 

ME deve ser desclassificada imediatamente, face a sua manifesta 
inexequibilidade.  

 
(...) 

B. DA VIOLACÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULACÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO ITEM 8.1 ALÍNEA DO EDITAL PELA 
FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME.  

1) Além de apresentar proposta inexequível, a FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES 
E EVENTOS LTDA ME, descumpriu o quanto previsto no item 8.1, alínea "c" do 
edital. 
 

(...) 
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2) Como consignado em ata pela Recorrente, a proposta de preços da FLEX 
SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME não possui prazo de 
validade, contrariando o quanto determinado no edital no item 8.1 , alínea "c".  
 

3) Veja que o item 8.1 declara expressamente que o prazo de validade da 
proposta é requisito obrigatório da proposta de preços, sendo que a sua 
ausência enseja a desclassificação da proposta, nos termos do item 8.7 do 
edital.  

 
4) A despeito da obrigatoriedade da inserção do prazo de validade das propostas, a 

FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME não colacionou à 
sua proposta qualquer prazo de validade.  

 

(...) 

 
5) Desse modo, imperiosa a desclassificação da proposta de preços da FLEX 

SONORIZAÇÃO - ME, haja vista que não possui qualquer tipo de prazo de 
validade, apontando manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da 
vinculação ao instrumento convocatório.  

 

 

DO PEDIDO 

 
Por todo o exposto, a Recorrente requer:  
 

1. Que seja declarada a desclassificação da licitante FLEX SONORIZAÇÃO 
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME, conforme fundamentado nessa peça 
recursal. 
 

2. A procedência do Recurso. 
 

3. Na improvável hipótese de não ser reconsiderada a Decisão por Vossa Senhoria, 
o que não se espera, requer a Recorrente que as presentes Razões  
Recursais sejam enviadas à analise da Autoridade Hierarquicamente Superior,  
consoante dispõe a Lei 8.666/93 no art. 109, § 4º.  

 
 
 
DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 

Analisando cada ponto discorrido na peça recursal da LBX EVENTOS E LOGÍSTICA 
– EIRELI EPP, com a legislação e com os entendimentos doutrinários e 
jurisprudenciais correlatos, expõe - se abaixo as medidas adotadas e as ponderações 
formuladas que fundamentaram a decisão final. 
 

A. DA MANIFESTA INEXEQÜIBILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS DA FLEX 
SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME.  

 
Salientamos, que o art. 3º da Lei n.º 8.666/93, dispõe que a licitação destina – se 
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, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.  
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Sabe-se que o Município é mero detentor do interesse público. Partindo desta 
premissa, é ilegal e inconstitucional a desclassificação de proposta que mostre-se 
economicamente vantajosa no cumprimento do interesse público. 

Assim no que tange à alegação de exequibilidade e assim solicitação de planilha de 
composição de preços, a Comissão esclarece que o fato de uma empresa apresentar 
preços muito melhores que um determinado concorrente, que primeira vista pareça ser 
irrisória e inexeqüível, não significa que a empresa licitante não possua reais 
condições de executar o contrato. 

Por outro giro, a decretação da inexequibilidade de uma proposta no processo 
licitatório pode trazer igualmente prejuízos significativos aos cofres públicos, e diante 
da impossibilidade de eliminar propostas vantajosas para os interesses sob sua tutela, 
o ato de desclassificação sob este fundamento é manifestamente ilegal. 

Outra questão é a responsabilidade do licitante quando apresenta uma proposta ao 
poder público, se ela envolve riscos econômicos e ainda assim o proponente quiser 
aventurar-se, não haverá transferência desse risco ao Poder Público, que poderá tão 
somente executar a garantia, rescindir o contrato e aplicar as penalidades cabíveis. 

Como a Prefeitura de Camaçari é detentora do interesse público, não pode 
desclassificar uma proposta que mostre-se economicamente vantajosa para o 
Município, principalmente quando passível prova da exequibilidade. 

Tal possibilidade encontra-se prevista na parte final do art. 44, § 3º e tem 
aplicabilidade pacificamente reconhecida pelo Tribunal de Contas da União, conforme 
entendimento já consolidado na Súmula de nº 262 de seguinte teor:  

“O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da 
Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de 
inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à 
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua 
proposta.” 

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a interpretação do 
dispositivo não seja rígida, literal e absoluta. A presunção de inexequibilidade, também 
para a jurisprudência, deve ser relativa, oportunizando ao licitante à demonstração de 
exequibilidade da 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 rígida. Ao contrário, deve ser 
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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). 

No mesmo sentido vem à pacificada posição do Tribunal de Contas da União, como se 

verifica, por exemplo: 

O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei 
nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade 
de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade 
de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. (Acórdão 
587/2012 - Plenário, Rel. Min. Ana Arraes). 

Corrobora deste entendimento o renomado doutrinador Marçal Justen Filho: 

Como é vedada licitação de preço-base, não pode admitir-se que 
70% do preço orçado seja o limite absoluto de validade das 
propostas. 

Tem de reputar-se, também por isso, que o licitante cuja proposta 
for inferior ao limite do § 1º disporá da faculdade de provar à 
Administração que dispõe de condições materiais para executar 
sua proposta. Haverá uma inversão do ônus da prova, no sentido 
de que se presume inexequível a proposta de valor 
inferior, cabendo ao licitante o encargo de provar o oposto 
(JUSTEN FILHO, 2010, p. 609). 

 

Portanto, a legislação estabelece parâmetros de inexequibilidade dos preços, devendo 
ser dado ao licitante à oportunidade de comprovação da exequibilidade da proposta. 

Diante do exposto, a Pregoeira solicita que a licitante FLEX SONORIZAÇÃO 
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME apresente no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis, planilha de composição de preços, visto que o preço ofertado pelo mesmo foi de 
R$ 869.410,030 (oitocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e dez reais e trinta 
centavos) e o valor estimado pela administração foi de R$ 2.476.595,22 (dois milhões, 
quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e dois 
centavos).  
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B. DA VIOLACÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULACÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO ITEM 8.1 ALÍNEA DO EDITAL PELA 
FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME.  

 
No tocante a alegação da inobservância do item 8.1 do edital, a Pregoeira informa que 
utilizou do Princípio da Razoabilidade, por se tratar de excesso de formalismo, 
desclassificar a proposta mais vantajosa pela falta da validade na mesma, fica claro 
que seria um apego exacerbado à forma e à formalidade, a implicar à absoluta 
frustração da finalidade precípua do certame, que é a de selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública.  

Tomando como base que um julgamento objetivo, com apego literal ao texto da lei ou 
do ato convocatório, pode excluir licitantes ou se descartam propostas que, 
potencialmente, representariam o melhor contrato para a Administração, a Pregoeira 
resolveu não desclassificar a proposta da empresa FLEX SONORIZAÇÃO 
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME, pois a referida licitante cumpriu os requisitos 
de idoneidade e sua proposta é satisfatória e vantajosa para a Administração.  

Já há posição pacífica do Supremo Tribunal Federal, que “Em direito público, só se 
declara nulidade de ato quando da inobservância de formalidade legal resulta 
prejuízo”. Assim não há que se falar em desclassificação da proposta, seria um 
rigorismo formal desarrazoado, sob a falsa ideia de se estar cumprindo a lei, ou ao 
Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 
 
Assim, apesar da proposta de preços não conter prazo de validade em 
desconformidade com a regra prevista no edital, a licitante declarou que concorda e 
atende todas as exigências do edital e seus anexos, conforme imagem abaixo: 
 



 

8 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

Nos casos, aonde se verifica violação ao interesse público primário e ao direito dos 
licitantes, submetidas as questões em juízo encontra-se guarida no entendimento dos 
Tribunais, em especial, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pelo repúdio ao 
formalismo exacerbado, in verbis: 
 

1ª Seção: MS nº 5.869/DF, rel. Ministra LAURITA VAZ: 

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 
PROPOSTA TÉCNICA. INABILITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE FALTA 
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DE ASSINATURA NO LOCAL PREDETERMINADO. ATO 
ILEGAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. 

1. A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a 
atos que acabem por malferir a própria finalidade do 
procedimento licitatório, restringindo o número de 
concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta. 

2. O ato coator foi desproporcional e desarrazoado, mormente 
tendo em conta que não houve falta de assinatura, pura e 
simples, mas assinaturas e rubricas fora do local 
preestabelecido, o que não é suficiente para invalidar a 
proposta, evidenciando claro excesso de formalismo. 
Precedentes. 

3. Segurança concedida. 

(DJ 07/10/2002) (sem grifos no original) 
Igualmente, é o entendimento dominante do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo (TJES), e de outros Tribunais de Justiça, 
in verbis: 

4ª Câmara Cível do TJ-ES: Agravo de Instrumento (AG) nº 
14119000793, rel. Desembargador MAURÍLIO ALMEIDA DE 
ABREU: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE PERDA DO 
OBJETO DO MANDAMUS - REJEITADA - MÉRITO - 
LICITAÇÃO - MENOR PREÇO - INABILITAÇÃO DO 
RECORRIDO VENCEDOR - EXCESSO DE FORMALISMO - 
MALFERIMENTO À ADMINISTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - 
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO I - A impetração do 
mandamus e a concessão da liminar, deram-se ainda dentro do 
prazo recursal, ou seja, não poderia a autoridade coatora ter 
considerado encerrado o certame. Preliminar rejeitada. II - A 
inabilitação do recorrido, ao menos numa análise superficial, 
mostrou-se desarrazoada, medida esta empregada pela 
municipalidade por apego excessivo ao formalismo, 
ocasionando, possível malferimento a própria administração, 
razão pela qual, o entendimento do Magistrado de piso revela-
se escorreito. III - Recurso a que se nega provimento. 

(DJES de 30/01/2012). (sem grifos no original) 
 

8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região: AC nº 2009.51.01.024237-6, rel. Desembargador 
Federal RALDÊNIO BONIFACIO COSTA: 

EMENTA: ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO -  ABERTURA DE 
ENVELOPES – EXCESSO DE FORMALISMO - ERRO SANÁVEL 
– PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I- (...). II- Objetivaram as 
Impetrantes com o mandamus a revisão da decisão administrativa 
que obstou abertura das propostas de preço que as duas 
empresas impetrantes equivocadamente lançaram nos envelopes 
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destinados à documentação de habilitação, a fim de assegurar 
que a parte impetrada considerasse os referidos preços 
respectivamente propostos sem impor um rigor formal excessivo 
neste procedimento, eis que o alegado equívoco  levou à 
desclassificação de ambas na licitação promovida pelo Hospital 
Central da Aeronáutica (Edital de Pregão nº 012/DIRSA-
HCA/2009). III- Certo que a Administração, em tema de 
licitação, está vinculada às normas e condições estabelecidas 
no Edital (Lei n. 8.666/93, art. 41), e, especialmente, ao 
princípio da legalidade, não deve, contudo, em homenagem 
ao princípio da razoabilidade, prestigiar de forma  exacerbada 
o rigor formal. IV- O equívoco cometido pelas Impetrantes de 
troca de conteúdo dos envelopes com os documentos 
relativos à habilitação e à proposta de preços não trouxe 
prejuízos à regularidade da licitação, tratando-se de erro 
sanável. V- Negado provimento à Remessa Necessária. 

(DJ 10/11/2010) (sem grifos no original) 

Diante do exposto e tendo em vista que a omissão do prazo de validade da proposta é 
irrelevante e não causa prejuízo à Administração muito menos aos licitantes, a 
Pregoeira mantém a proposta de preços da licitante FLEX SONORIZAÇÃO 
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME classificada. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e a 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 
conhecer o recurso interposto pela LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELI EPP, para 
no mérito: 
 
1 - Julgar PROCEDENTE em partes o presente recurso, para, em consonância com os 
princípios e normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados no 
certame. 
 
2- Diligenciar a empresa FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 
ME, para que apresente no prazo de 02 (dois) dias úteis a composição de preços. 
 
É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 22 de fevereiro de 2018. 
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