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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILMO. SR. PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 20/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de iluminação pública no Município de
Dourados-MS, compreendendo a execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva e serviços eventuais
de melhorias e instalações de pequena monta do sistema de iluminação pública e ornamental, incluindo a utilização
de veículos, materiais, mão de obra e equipamentos.

GTX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
13.344.354/0001-03, Inscrição Estadual n. 28.364.582-2 e Municipal n. 0015889200-6, sediada a Rua Eduardo
Santos Pereira, nº 1518 – sala 205 - Centro – CEP 79.020-170 - Campo Grande/ MS, telefone 6730428541, e-mail
– juridico@gtxconstrutora.com.br , gtx.servicosdeengenharia@gmail.com, por intermédio de seu representante
legal que abaixo subscreve, vem respeitosamente e tempestivamente perante Vossa Senhoria, com base no §2º do
art. 41, da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, contra decisão proferida por nos
autos do processo licitatório – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 que a julgou a Recorrente Inabilitada, o que faz
aduzindo às razões de fato e de direito e seguir alinhadas:

I – PREMILIMINARMENTE

Cumpre esclarecer, inicialmente, que o recorrente manifestou sua intenção de recorrer ao final da sessão de
classificação e habilitação, conforme se depreende da respectiva ata, cumprindo o que prevê o art. 4º, inc. XVIII
da Lei nº 10.520/2002.
A abertura para manifestação de recurso no sistema ocorreu no dia 29.10.2021, portanto demonstrada, a
tempestividade na apresentação das razões recursais.

II - DOS FATOS

Trata-se de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021, tipo Menor preço, tendo como critério de
julgamento o valor global, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
iluminação pública no Município de Dourados-MS, compreendendo a execução de serviços de manutenção corretiva
e preventiva e serviços eventuais de melhorias e instalações de pequena monta do sistema de iluminação pública e
ornamental, incluindo a utilização de veículos, materiais, mão de obra e equipamentos. 

No dia 09 de setembro de 2021 ocorreu a sessão do certame no endereço eletrônico “www.gov.br/compras”.

Participaram do certame 11 empresas, sendo que 02 não participaram dos lances, apenas juntaram proposta no
sistema.

A recorrente participou do certame ficando em 4 lugar com a melhor proposta no valor de R$4.850.000,00 (quatro
milhões, oitocentos e cinquenta mil reais).
Prosseguindo o certame e julgamento das propostas, a Empresa recorrente GTX Construtora e Serviços Ltda., foi
convocada para apresentar sua proposta ajustada conforme o último lance.

Após a apresentação de sua proposta adequada a Comissão Técnica do órgão licitante requereu diligência pelo
fundamento que alguns itens os valores não estavam adequados a composição de preço apresentado pelo
Munícipio de Dourados e que o valor estava inexequível.

A recorrente em resposta a diligência comprovando a exequibilidade da sua proposta e indiciou que se necessário
ofertaria garantia adicional. Contudo, a Comissão não deu provimento a manifestação, sendo a Recorrente foi
inabilitada.

Seguindo o certame, no dia 29.10.2021 a Empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA., CNPJ nº 04.375.003/0001-
60, foi declarada habilitada para o certame com o valor da proposta em R$6.680.060,36 (seis milhões, seiscentos e
oitenta mil, sessenta reais e trinta e seis centavos).

Esses são os fatos em apertada síntese, o que passamos aos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que
explanam e demonstraram a obrigatoriedade e razoabilidade da reforma da decisão da r. Comissão de Licitação. 

III – DAS RAZÕES DA REFORMA DA DECISÃO DE INABILITAÇÃO DA EMPRESA GTX CONSTRUTORA E SERVIÇOS
LTDA.

A insurgência recursal volta-se contra decisão proferida no bojo da Pregão Eletrônico 21/2021, em que a recorrente
GTX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA fora julgada inabilitada para o certame, pelo entendimento do parecer
técnico seguido pela Comissão, que considerou sua proposta inexequível.
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Incide que o posicionamento da Comissão Técnica que fundamentou a decisão do Pregoeiro em inabilitar a
Recorrente carece de fundamentos legais. 

a) PREGÃO ELETRÔNICO – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

O processo de licitação em tela trata-se de Pregão Eletrônico do tipo “Menor Preço”, tendo como critério de valor
para julgamento o valor global, conforme consta no edital.

Na modalidade “menor preço global”, a exigência de planilha com a definição dos preços unitários não teria o
condão de condenar à desclassificação da proposta que, ainda que possua algum de seus itens internos em valor
acima ou abaixo, uma vez que esta definição interna de custos dentro da planilha integraria a liberdade de gestão
econômica do preço por parte da empresa licitante.

Logo, a comissão ao fundamentar a inabilitação da Recorrente por ter itens com valor abaixo do previsto na sua
composição ou ter um item com composição não prevista, como a gratificação de função para eletricista/motorista,
deixou de levar em conta que o menor preço global oferecido pela demandante deveria se sobrepor a uns poucos
preços unitários supostamente incompatíveis com os praticados pelo mercad. Violou os princípios da supremacia do
interesse público, da economicidade e da eficiência, ao desqualificar a autora que possuía a proposta que traria o
menor custo à Administração e apegou-se a um formalismo excessivo.

Afirma Marçal Justen Filho:

“Discorda-se do entendimento de que todas as hipóteses de inexeqüibilidade comportam tratamento jurídico
idêntico. Ao contrário, deve impor-se uma diferenciação fundamental, destinada a averiguar se a proposta pode ou
não ser executada pelo licitante, ainda que seu valor seja deficitário. A questão fundamental não reside no valor da
proposta, por mais ínfimo que o seja – o problema é a impossibilidade de o licitante executar aquilo que ofertou.
(...)
Não cabe à Administração a tarefa de fiscalização da lucratividade empresarial privada.(..)”
“(...) Em licitação sob a modalidade do menor preço a Administração deve pautar o julgamento e a classificação
das propostas segundo esse critério objetivo.” (TRF4º - AMS - Processo: 200372000115418 - Órgão Julgador:
QUARTA TURMA - DJU DATA:04/08/2004 - Relator(a) AMAURY CHAVES DE ATHAYDE)

“(...) I - Dispondo o edital disciplinador de certame licitatório que a concorrência se dará sob a modalidade de
menor preço, afigura-se abusiva e ilegal a decisão da comissão de licitação que elege como vencedora a proposta
menos favorável. (TRF1º - REO – 9601563164 - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - DJ DATA: 12/12/2002 -
Relator(a) JUIZ SOUZA PRUDENTE)

Nesse sentido também já se pronunciaram diversos tribunais do país, conforme se pode constatar do Aresto a
seguir transcrito, lavrado pela 3ª Seção, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Mandado de Segurança nº
2002.01.00.039301-0/BA, relatado pelo Desembargador Federal João Batista Moreira, publicada no DJ 2/06/2003,
in verbis: 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. MENOR PREÇO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO ASSIM BASEADA. ARGUIÇÃO
DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL. DESCABIMENTO. VALIDADE DO CERTAME. 1.Estabelecendo o edital que a licitação
seria 8520/na modalidade pregão, tipo menor preço global, está a Administração adstrita a tal padrão, devendo
manter a ordem de classificação assim apurada. 2. A mera alegação unilateral da impetrante de descumprimento
do edital ou de proposta inexequível, por parte da empresa vencedora, não é suficiente a desfazer a adjudicação e
a contratação firmada, eis que indispensável prova técnica a tanto não foi efetivada na espécie. 3. Segurança
conhecida, mas denegada”.

Destarte, a inabilitação da Empresa por apresentar valores abaixo ou não previstos na composição de preços
ofertado pelo licitante, não tem fundamento legal, uma vez que se trata de processo licitatório tipo menor preço
global. 

b) REDUÇÃO DE EQUIPE

Alega a Comissão técnica para fundamentar a inabilitação da Recorrente que houve a diminuição de uma equipe
em sua composição de preço.

Alvitramos que a Recorrente apresentou Impugnação ao edital ora debatido, questionamento a composição de
preços de 07 veículos. Na época foi negada a impugnação e quanto ao item vejamos a resposta (a resposta da
impugnaçao como a impugnação estão anexadas no site da Prefeitura):

A impugnante deve se atentar que a quantidade minima exigida de veiculos é de 06 (seis)....
o que corresponde a 06 (seis) equipes trabalhando no mesmo horário.

Observa-se que no parecer da impugnação foi afirmado no relatório de resposta a impugnação que NÃO HÁ
NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO PÚBLICA EXIGIR 7(SETE) VEICULOS, QUANDO EM TODA A JORNADA DE
TRRABALHO CONCIDIR O USO DE APENAS 06(SEIS) VEICULOS, O QUE CORRESPONDE A 06 (SEIS EQUIES DE
TRABALHANDO NO MESMO HORARIO.

Seguindo o relatório de resposta a Impugnação ao edital apresentado pela Recorrente, no trecho que colecionamos
abaixo, mais uma vez se reafirma que o obrigatório seria apenas 6 (seis) veículos correspondentes a 06 (equipes),
como também descrito no item 10.1.3 do edital.

A inabilitação da Recorrente pelo fundamento que diminuiu para 06 (seis) equipes contradiz ao edital e aos
fundamentos alegados na resposta de impugnação ao edital apresentado pela Recorrente, que deixa claro que o
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mínimo seria de 06 (equipes) o que foi atendido na composição apresentada pela Recorrente.

Igualmente carece de fundamento legal que a Recorrente deve ser inabilitada por redução de 01 equipe,
totalizando 06(seis) equipes, quando o mínimo exigido corresponde a 06(seis) equipes.

c) REDUÇÃO DE MATERIAIS

A redução de materiais foi outro ponto no qual a Comissão fundamentou a inabilitação da Recorrente.

Houve um erro de composição de quantitativos no edital. A média do parque de iluminação fica queimado de entre
2 a 5%. Em Dourados são 27.550 pontos, a média de 2 % seria de 600 serviços e 5% média de 1500 serviços,
logo estão subestimados a realização de 3.731 pontos mensais.

Talvez nos primeiros meses serão executados a estimativa apresentada, devido os problemas no parque de
iluminação pública do município. Entretanto, decorrido uns 6 meses com a efetivação da manutenção haverá uma
drástica redução nos serviços e utilização de materiais. 

Com a redução dos serviços não haverá a necessidade do quantitativo descrito pela Administração e tão pouco a
disponibilização de 7 ou 6 equipes. Se a Empresa deixar disponível as equipes mesmo que não haja serviços a
Administração terá que pagar, o que gerará um desperdício de recursos públicos.
A Recorrente entende que o mínimo de pontos atendidos considerados no Edital de 3731 pontos, corresponde ao
calculado a seguir, plenamente atendido pela empresa na sua composição, acima do esperado, conforme
comprovado na resposta de diligência apresentado pela Recorrente.

A proposta apresenta pela Recorrente teve a composição de serviços a partir dos dados do parque de iluminação
pública do Munícipio de Dourados de forma justa e coerente.

Infelizmente o que se denota que diferentemente do descrito em uma reportagem do Munícipio, o edital
apresentado não se trata de um edital inovador, mas sim de um edital com indicação de serviços além do
efetivamente necessário para atender todo o parque de iluminação do Município, o que foi devidamente impugnado
pela Recorrente ao ser lançado o edital.

Decai assim o fundamento que a Recorrente deve ser inabilitada por redução de quantitativos de materiais.

d) DA ALEGADA INEXEQUIBILIDADE

A Comissão Técnica fundamentou que a proposta da Recorrente é inexequível pois está abaixo de 46% do valor
orçado pela Administração.

O§ 1º do art. 48 da Lei 8.666/93 e suas alíneas dispõe sobre os cálculos da exequibilidade, sendo que com base na
alínea “a”, do dispositivo citado, 70% da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orçado pela administração, que corresponde a R$5.525.121,14. o valor ofertado pela Empresa
corresponde inferior apenas 12,02% e não 46% como citado. 

O valor de 12,02% de diferença é irrisório sendo totalmente exequível a proposta.
Comprovando a exequibilidade da sua proposta, a Recorrente relacionou editais que comprovam que o valor
unitário para execução de serviço de manutenção dos pontos de iluminação, com mão de obra, materiais e
equipamentos de R$75,07 (setenta e cinco reais e sete centavos) está dentro da média do praticado até mesmo no
Estado de Mato Grosso do Sul. 

Citamos exemplos de valores praticados de serviços de manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública:

 Prefeitura de Cajamar/SP – Concorrência Pública 07/2021 – valor unitário estimado de R$28,13 por ponto.

 Prefeitura de Ribeirão Pires/SP – Pregão 067/2020 - valor unitário estimado de R$11,10 por ponto.

 Prefeitura de Vinhedo/SP – Concorrência Pública 01/2020 – valor unitário estimado do ponto R$10,85.

 Prefeitura de Sidrolândia/MS – Tomada de Preço Pública 08/2021 – valor unitário estimado do ponto R$106,07.

 Prefeitura de Três Lagoas/MS – Pregão Presencial n. 82/2020 – valor unitário contratado de R$64,59 por ponto,
estando incluso além de serviços de manutenção os serviços de call center. 
Mesmo que cada Município tenha sua especificidade, como alegado pela Comissão Técnica, os valores não podem
ser tão distantes do praticado até mesmo na região. 

O preço ofertado pela Recorrente está adequado com o preço praticado no mercado, inclusive no nosso Estado de
Mato Grosso do Sul.

Cabe mencionar que o Tribunal de Contas da União já se manifestou diversas vezes sobre o tema de
inexequibilidade, entendendo que que cabe aos proponentes estabelecerem seus próprios limites, por sua conta e
risco, computando seus custos e a margem de lucro e não ao pregoeiro ou qualquer agente público (Acórdão 0399-
14/2003 TCU).

O entendimento do Tribunal de Contas da União, direciona-se no sentido de que a inexequibilidade de uma
proposta possui presunção relativa, ou seja, não fazer julgamentos objetivos para declarar propostas inexequíveis,
o que acarreta na desclassificação do concorrente e pode impedir ao ente que contrate a proposta mais vantajosa.

Se a empresa licitante é capaz de ofertar à Administração proposta de preços para prestar-lhe serviços através de
valores menores que os estimados, não há qualquer previsão legal que impeça a referida contratação, pois, o
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processo licitatório visa à contratação da melhor proposta, no caso, com o menor preço. Portanto, tais valores não
implicam, automaticamente, em inexequibilidade.
Nesta linha de pensamento, cumpre trazer as colocações de Marçal Justen Filho:

“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) (GN)

A Empresa GTX Construtora e Serviços Ltda., demonstrando sua idoneidade na execução dos serviços a serem
realizados objeto do certame discuto, se comprometeu a prestar garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor de sua
proposta, o que foi totalmente ignorado pela Comissão Técnica e Pregoeiro.

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

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.

Além disso é inquestionável que cada empresa possui a sua realidade financeira operacional, e o que pode ser
inexequível para uma, necessariamente não quer dizer que seja para a outra empresa, “o que pode ser caro para
certa empresa, pode ser barato para outra, sem que isso implique em risco de inadimplemento”. Na mesma linha
de raciocínio, a empresa com uma estrutura melhor, terá mais condições de ofertar um preço mais baixo que as
demais licitantes. A Recorrente comprovou que tem condições operacional e financeira para execução dos serviços
no valor proposto.

“Dependendo da escolha da estratégia comercial, a empresa pode ser bem agressiva na proposta de preços,
relegando a segundo plano o retorno do investimento considerado para o contrato … As motivações para perseguir
o sucesso em uma licitação em detrimento da remuneração possível pela execução da obra variam: a empresa
pode estar interessada na obra específica por sinergia com suas atuais atividades; pode haver interesse em
quebrar barreiras impostas pelos concorrentes no mercado …; pode haver interesse em incrementar o portfólio de
execução de obras da empresa; pode haver interesse na formação de um novo fluxo de caixa advindo do contrato
… Esses exemplos podem traduzir ganhos indiretos atuais para empresa ou mesmo ganho futuro, na ótica de longo
prazo para o mercado. Assim, é possível que empresas atuem com margem de lucro mínima em propostas para
concorrer nas contratações …, desde que bem estimados os custos diretos e indiretos.”. Por fim, destacou o relator,
“não há norma que fixe ou limite o percentual de lucro das empresas”, de forma que “atuar sem margem de lucro
ou com margem mínima não encontra vedação legal, depende da estratégia comercial da empresa e não conduz,
necessariamente, à inexecução da proposta”. O Tribunal, seguindo o voto da relatoria, considerou procedente a
Representação e fixou prazo para a anulação do ato de desclassificação da proposta da representante. Acórdão
3092/2014-Plenário, TC 020.363/2014-1, relator Ministro Bruno Dantas, 12.11.2014. (grifo nosso)

Assim em cena dialética, o consagrado exercício do contraditório e da ampla defesa, até mesmo porque trata-se de
uma questão de fato e não de direito e a interpretação da lei deve ir além da literalidade do seu texto, não sendo
viável proibir a Administração Pública de realizar uma contratação mais vantajosa e segura, objetivo primordial do
procedimento.

Dessa forma, há que se afastar qualquer presunção de inexequibilidade dos serviços, mormente porque restou
devidamente comprovado que a empresa GTX Construtora e Serviços Ltda., possui infraestrutura suficiente para o
efetivo cumprimento do contrato.

Por fim, a Recorrente ratifica que executa os serviços de manutenção corretiva e preventiva e serviços eventuais de
melhorias e instalações de pequena monta do sistema de iluminação pública e ornamental, incluindo a utilização de
veículos, materiais, mão de obra e equipamentos, no valor de sua proposta de preço de R$4.850.000,00 (quatro
milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), conforme descrito no edital e termo de referência, e teremos nossa
margem de lucro satisfatória.

e) VALOR ESTIMADO – AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE MELHORIAS.

Ponto também Impugnado pela Recorrente foi a ausência de informação da estimativa mês dos serviços de
melhorias e instalações prejudicam a elaboração da proposta de preço. Para esses serviços de melhorias e
instalações está previsto um custo de R$ 1.525.190,36, contudo não faz a menção da estimativa mês de serviços a
serem realizados, tão pouco foi apresentado o cronograma físico financeiro para esses serviços.

IV - DAS RAZÕES DA REFORMA DA DECISÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA.

Em sessão realizada no dia 29.10.2021 a Empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA., CNPJ nº 04.375.003/0001-
60, foi declarada habilitada para o certame com o valor da proposta em R$6.680.060,36 (seis milhões, seiscentos e
oitenta mil, sessenta reais e trinta e seis centavos).

Incide que a proposta apresentada trará onerosidade aos cofres públicos uma vez que acima corroborado a
proposta apresentada pela Empresa GTX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA., é a melhor proposta para a
Administração, sendo totalmente exequível.

A manutenção de habilitação e contratação da Empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA., com o valor da proposta
em R$6.680.060,36 (seis milhões, seiscentos e oitenta mil, sessenta reais e trinta e seis centavos), configura
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comportamento de gestão antieconômico, dada a realização de gastos desnecessários, ocasionando prejuízos ao
erário público.

Fato que requeremos a desclassificação da Empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA., com o valor da proposta em
R$6.680.060,36 (seis milhões, seiscentos e oitenta mil, sessenta reais e trinta e seis centavos).

V - DO PEDIDO

À luz de todo exposto e ante o flagrante decisivo da Comissão de Licitação é a presente para requerer que sejam
acolhidas as razões esboçadas e assim dar PROVIMENTO INTEGRAL ao RECURSO interposto, com o fito de alterar a
decisão que Inabilitou a Recorrente conforme Ata de Habilitação do processo em epígrafe passando a HABILITAR a
Recorrente GTX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, prosseguindo para a fase de análise de documentação, uma vez
que a decisão da Comissão é irregular e sem fundamentos legal, em face da Recorrente apresentando proposta de
preço totalmente exequível.

Em caso de prosperar outro entendimento por parte desta r. Comissão de Licitação, requer seja o presente
encaminhado à apreciação da autoridade superior do órgão licitante, para que, em última análise, decida sobre seu
mérito, em conformidade com o 32 do art. 109, da Lei Federal n° 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3°
do mesmo artigo.
Nestes termos pede deferimento.

Campo Grande/MS, 29 de outubro de 2.021.

IVAN FELIX DE LIMA
Sócio - Proprietário 
RG nº 1740198 SSP-MS
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