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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2017 – COMPEL 

 

OBJETO: Registro de Preço para o serviço de locação, montagem e desmontagem de toldos e 

cortinas para serem utilizados pela Administração Pública Municipal. 

 

DATA DE ABERTURA: 31/01/2018 

 

RECORRENTE: LOCTOLDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA - ME 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

No dia 06/03/2018 às 09h46min deu entrada na recepção da CMP, as razões do recurso da 

Recorrente. Portanto, tempestivo, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520/2002, inc. XVIII. 

 

DAS CONTRA-RAZÕES 
 

A licitante TOTAL LOCAÇÕES  LTDA, protocolou as contrarrazões ao recurso impetrado pela 

licitante LOCTOLDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA - ME, em 22/03/2018, às 

09h48min, 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. 

 

A Lei nº 10.520/02, em seu art. 4º, inciso XVIII, assim disciplinou: 

 
Art. 4º, XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 

(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; 

 

Art. 4º, XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 

pregoeiro ao vencedor; 

 
 DOS FATOS 
 

Insurge-se a licitante LOCTOLDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA - ME,  

alegando que:  
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“ Promovendo a verificação da composição de preços apresentada pela licitante declarada 

vencedora para do Lote I, verifica-se que a mesma não foi apresentada corretamente 

porque não contém itens essenciais a prestação dos serviços, tais como: mão de mão-de-

obra, lucro e outras despesas" 

 

(....) 

 

"Ao verificarmos a composição de preços unitários apresentada pela licitante TOTAL 

LOCAÇÕES LTDA -EPP, verificamos que a empresa apresentou apenas os itens"aluguel do 

to toldo", "frete" e "imposto" em sua planilha da Composição. Diversos outros itens 

necessários e importantes para a composição de preços não foram a presenteados pela 

empresa, tais como: lucro, outras despesas e, principalmente, a mão-de-obra a ser utilizada" 
 

(....) 

 

" Outra parcela a ser considerada na composição de preços, por exemplo, refere-se ao lucro a ser 

obtido com a execução do serviço. Nenhuma empresa por mais simples que seja, pode trabalhar 

com vistas, apenas ao pagamento de despesas pois assim agindo, está fadada ao fracasso..." 

 

"Como bem se sabe, o Pregoeiro não pode classificar propostas que consignem preços 

inexeqüíveis..." 

 

(....) 

 

" Agora tente-se, a lei 8.666/93 deixa claro que a renuncia em exame somente será admissível se 

tratar de valores de materiais e instalações de propriedade do próprio licitante. Logo não cabe 

renunciar na composição do preço cotado valores relativos a materiais e instalações que a 

licitante ainda não tenha e que somente serão adquiridos futuramente" 

 

" a razão que rege a norma é simples: na formação da planilha de custos e formação da 

planilha de custos e formação de preços, devem ser indicados os valores de todos os 

componentes de custo, de modo que o preço cotado viabilize a execução do encargo..."  

 

"Assim, a proponente não pode deixar de incluir em sua composição de preços 

unitários o item de mão-de-obra o qual é essencial a prestação do serviço..." 

 

(....) 

 

" É importante ressaltar que a ausencia de itens imprescindíveis na Composição de Preço 

demonstra a fragilidade da proposta de preços classificada para o certame..." 

 

(...) 
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" ...Dessa forma, não foram observados no julgamento proferido, os princípios do julgamento 

objetivo, da vinculação ao instrumento convocatório, do tratamento isonômico aos licitantes e da 

legalidade" 

 

(...) 

 

DO PEDIDO 

 

"requer conforme os argumentos apresentados, que haja reformulação da decisão da 

Pregoeira que declarou a empresa TOTAL LOCAÇÃO LTDA- EPP vencedora do lote I NO 

CERTAME" 

 

 

DAS CONTRA-RAZÕES DA TOTAL LOCAÇÕES LTDA 

 
A licitante TOTAL LOCAÇÕES LTDA, protocolou as contrarrazões ao recurso impetrado 

pela licitante LOCTOLDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA - ME em 

06/03/2018, às 09h46min, tempestivamente.  

 
Em sede de Contrarrazões a empresa TOTAL LOCAÇÕES LTDA, alega que: 
 
 
" ... a empresa TOTAL LOCAÇÃOES LTDA se desincumbiu, em contento, apresentando 
todos os requisitos inerentes a sua proposta de preço, sendo inclusive fiel aos regramentos 
e modelos inerentes ao Anexo II..." 
 

" Neste sentido de forma genérica o edital no item 8.6 estabelece, ainda, a possibilidade das 

empresas participantes apresentarem planilha com a composição dos seus preços unitários, no 

prazo de 02(dois) dias uteis, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO" 

 

" No dia 20/02/2018, em ATA DE REUNIÃO, a Pregoeira responsável pelo certame deixou 

consignado que a empresa TOTAL LOCAÇÃO LTDA deveria apresentar a planilha de custos no 

prazo de 02 dias uteis contados do termino da sessão" 

 

"Em cumprimento a ordem indicada a cima, tempestivamente, a TOTAL LOCAÇÕES LTDA 

apresentou...Com base no parecer da SEGOV - Coordenação de Eventos da Secretaria de 

Governo o documento fora APROVADO" 

 

(...) 

 

"No dia 02/03/2018 ficou consignado que a TOTAL LOCAÇÕES LTDA ofertou o menor preço 

global...então a Pregoeira classificou a proposta...sendo portanto declarada vencedora do LOTE 

01" 

 

" Ocorre que a LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA- ME insatisfeita 

com o resultado da habilitação, acima indicada, apresentou o presente recurso tentando 
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empreender a tese que o edital especificava o modelo pelo qual a planilha de custos deveria ser 

realizado, entretanto, melhor sorte não assiste ao recorrente" 

 

" Conforme destacamos, no edital, item 8.6, consta genericamente a possibilidade de a comissão 

licitante exigir a entrega da planilha de composição dos custos, todavia não discrimina o modelo 

que deverá ser adotado, deixando tais situações sobre o crivo de cada empresa licitante" 

 

" Em assim, sendo a única sanção que é prevista com cominação com referencia a planilha de 

custos é da DESCLASSIFICAÇÃO por força da ausencia de apresentação da mesma no prazo 

exigido, situação que não se coaduna com a verdade inferida no âmbito licitatório..." 

 

" Ademais, a Recorrente, adota interpretação equivocada e tendenciosa no fundamento da sua 

pretensão, sobretudo quando transcreve parte do ANEXO V, NO TRECHO QUE DISCIPLINA-SE 

EXCLUSIVAMENTE, A alteração na ata de registro de preços..." 

 

(...) 

 

" Não pode, pois a Recorrente pretender a exclusão/inabilitação do licitante que observou 

fielmente as disposições Eitalicias, sobretudo quando seu atendimento não acarreta, por si só, 

prejuízos ao erário..." 

 

(...) 

 

"Logo, se hipoteticamente, a planilha de custos apresentada estivesse eivada de vícios, situação 

inocorrente, a máxima sanção que poderia ser aplicada a recorrida seria a impossibilidade de 

solicitar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato..." 

 

(...) 

 

" Argumenta-se ainda, que o preço praticado pela Recorrente para o lote 1, em comparação com 

o valor registrado pela recorrida tem valor superior em 167.400,00(cento e sessenta e sete mil e 

quatrocentos reais), que a desclassificação da mesma importaria em prejuizos aos cofres 

públicos..." 

 

(....) 

 

" A Recorrida entende que sua planilha de custos está correta, não havendo qualquer vicio, 

sobretudo insanável, reitera que apresentou o documento no prazo adequado..." 

 

"Por fim, conforme tudo acima exposto, a Recorrida requer que o recurso apresentado pela 

recorrente sema IMPROVIDO, pois não está em consonância coma legislação e, sobretudo 

aponta grave erro de interpretação do edital..." 

 

"PUGNA, portanto pela manutenção da habilitação da TOTAL LOCAÇÕES LTDA, impugnando-

se o pleito requerido..." 
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"requer O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO APRESENTADO PELA LOCTOLDOS LOCAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA-ME, A produção de todos os meios de prova em direito 

admitidas, especialmente a documental"  

 

 

DO JULGAMENTO  

 

Inicialmente, deve ser informado que, uma vez recebido o recurso administrativo, o mesmo foi 

encaminhado à Secretaria de Governo, através da Coordenação de Eventos, responsável pela 

análise da Planilha de Composição de Custos, para que apreciasse as alegações trazidas pela 

Recorrente e Recorrida. 

 

Em resposta ao Recurso impetrado pela licitante LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

E TOLDOS LTDA-ME, Em análise do pedido de recurso apresentado pela licitante acima 

mencionada, informamos a resolução da Secretaria de Governo, através da Coordenação de 

Eventos no que segue: 

 

Inicialmente a Coordenação de Eventos esclarece que a Planilha de Composição de Custo 

e Formação de Preços é de grande importância uma vez que é por intermédio da planilha 

que a Administração tem o conhecimento de como a licitante realizou o detalhamento de 

seus serviços. Portanto, a planilha é um dos instrumentos para precificação e para chegar 

ao custo estimado da contratação. 

 

Apesar da alegação da empresa TOTAL LOCAÇÃO de que “...de forma genérica, o edital no 

item 8.6 estabelece, ainda, a possibilidade das empresas participantes apresentarem 

planilha com a composição dos seus preços unitários...”, a Coordenação de Eventos 

esclarece que é de conhecimento de todo e qualquer licitante que para realizar a 

composição de um preço unitário a mesma deverá mensurar os custos direitos inerentes a 

prestação dos serviços tais como: materiais, mão de obra, ferramenta e equipamentos. 

 

Logo, se verifica que o item mão de obra é de extrema importância na elaboração de uma 

planilha de custos, e sua ausência acarreta na impossibilidade de se definir o valor da mão 

de obra que será destinada para a prestação do serviço.  

 

Apenas convém salientar que a ausência do valor da mão de obra, poderia ocasionar em 

um risco para a Administração, caso a empresa ora Recorrente venha a ser contratada pela 

Administração.  Pois poderia a Administração ter que, mais a frente, firmar um aditivo 

contratual para incluir o valor da mão de obra não constante na proposta da empresa, o que 

certamente, acarretaria um ônus para a Administração.  

 

Portanto, a ausência do preenchimento dos valores da planilha não dá certeza à 

Administração de que todos os itens foram incorporados à proposta.  
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Para reforçar a importância do controle de preços unitários, transcreve-se trecho do Voto do 

Ministro-Relator Marcos Vinicios Vilaça na Decisão 253/2002 do TCU:  

 

(...) o fato de os processos licitatórios terem sido realizados em regime de 

preço global não exclui a necessidade de controle dos preços de cada item. 

É preciso ter em mente que, mesmo nas contratações por valor global, o 

preço unitário servirá de base no caso de eventuais acréscimos contratuais, 

admitidos nos limites estabelecidos no Estatuto das Licitações. Dessa forma, 

se não houver a devida cautela com o controle de preços unitários, uma 

proposta aparentemente vantajosa para a administração pode se tornar um 

mau contrato. 3. Esse controle deve ser objetivo e se dar por meio da prévia 

fixação de critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, tendo 

como referência os valores praticados no mercado e as características do 

objeto licitado. Assim sendo, é obrigação da Administração exigir a 

apresentação detalhada de custos unitários na avaliação da proposta mais 

vantajosa. 

 

Assim sendo, é obrigação da Administração exigir a apresentação detalhada de custos 

unitários na avaliação da proposta mais vantajosa. 

 

Por fim, porém não menos importante, não é demais mencionar que é dever da 

Administração, de acordo com o que dispõe o art. 3º da Lei de Licitações, promover o 

julgamento objetivo das propostas:  

 

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 lhes são 

correlatos.  

 

Entende-se como julgamento objetivo, aquele amparado por critérios e parâmetros 

concretos, precisos, previamente estipulados em função do interesse público e de acordo 

com o próprio ordenamento jurídico, privilegiando assim a legalidade. 
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Em tempo, esta Comissão esclarece que conforme Lei n.º 8.666, de 21/06/93, art. 3º, caput, a 

licitação destina-se a garantir o princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração. Na doutrina de José Cretella Júnior, "mais vantajosa não é 

a proposta de menor preço, mas aquela que se apresenta mais adequada, mais favorável, mais 

consentânea com o interesse da Administração..".  

 

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 LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA-ME, com 

base nas súmulas 346 e 473 do STF que estabelece o princípio da autotutela onde a 

Administração Pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando 

ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos, para no mérito:  

 
1 - Julgar PROCEDENTE o presente recurso, para, em consonância com os princípios e 
normas que regem a licitação, tornar sem efeito a decisão que declarou vencedora a 
LICITANTE TOTAL LOCAÇÕES LTDA e DESCLASSIFICAR a proposta da referida licitante 
para o Lote 01.  
 
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, 23 de abril de 2018. 
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