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Processo Administrativo: ns 1103001/2021- Pregâo.EletrônIco 04/2021

• li
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada na realização de serviços de
manutenção de computadores, impressoras e rede de computadores para a Secretaria Municipal de
Administração de São João dos]Patos/MA, para o exercício de 2021.

Recorrente: VR SERVIÇOS COMÉRIO LTDA, inscrita no CNPJ 9 39.232.093/0001-15, localizada na
Condomínio Bela Cintra Clüb, Bloco 15 Apartamento 108, Maiobinha - São José de Ribamar, Cep: 65.110-
000.

I

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA
contra a decisão do Pregoeirp que classificou a proposta e habilitou a empresa TERRA CONSTRUTORA E
LOCADORA EIRELI. |'

!

DATEMPESTIVIDADE DO RECÜRSO

Em primeiro lugar, tem-se que o recurso apresentado pela empresa supracitada é tempestivo,
•I '4.

}ram respeitados |ps |
procederemos à análise dos fatos.
visto que foram respeitados |bs prazos previstos rio Edital do certame e''na legislação vigente. Assim,

DA ANÁLISE DO RECURSO

Trata-se de recurso do procedimento lícitatório para o Registro de Preços para Contratação de
empresa especializada na realização de serviços de manutenção de computadores, impressoras e rede de
computadores para a Secretaria Municipal de Administração de São João dos Patos/MA, para o exercício de
2021, conforme especificações]constantes do Editai do Pregçao Eletrônico n.9 04/2021 e seus Anexos.

'i

A empresa VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA, interpôs recurso em face de classificação e
habilitação da empresa TERRa[cONSTRUTORA ELOCADORA EIRELI.

A recorrente alega que:

"!V Primeiramente o preço aceitado e fora de qualquer um do mercado,
exemplo: item 03- Serviço de limpeza de impressoras o recorrido deu desconto de
88,51% encima do unitário, 9 R$ para se fazer uma limpeza de uma impressora e
impossivelmente ter lucro ou se quer eficiência com esse preço, dentro os outros
itens^a maioria estão com mais de 50% do valor do eistimado/'

"V-'lA recorrida "TERRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI" apresentou apenas
certificados de qualificação técnica de pessoa física'e um atestado para a pessoa
jurídica todo malfeito sem reconhecimento de firma e sem assinatura digital, sem
cargo da pessoa jurídica emitente que presto o tal "serviço", ferindo o Item 9.12.
Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que à licitante forneceu ou fornece bens ou materiais compatíveis com o objeto
deste Pregão. O atestado deverá ser Impresso em papel timbrado do emitente,
constando seu CNPJ e endereço completo, devendo sér assinado por seus sócios.
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diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com
expressa indicação de seu nome completo e cargo/função"

"Vi - 'apresentou os Indicies do Balanço patrimonial sem está registrado na Junta
Comercial, ferindo o item 9.10.2.5. Registrados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante e acornpanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e
de Encerramento do Livro Diário, conforme dlsposto\nos artigos 1.180, Parágrafo
Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2^da lei10.406/2002, e o que causamais
estranheza nem assinado pelo titular."

"VII - Apresentou um Livro diário sem seu termo de autenticidade."

É o relatório.

Conhece-se do recurso, pois, cumpridos os requisitos necessários, em especial, aquele relativo
à tempestividade.

I

No mérito, a irresígnação merece acurada análise.

I

A recorrente alega que não a empresa poderia ser classificada e habilitada por conta do
desconto ofertado pela empresa, bem como ocorrências detectadas na habilitação da mesma.

A disposição do art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93, não resulta em regra absoluta e imutável,
devendo a Administração Pública ceder o direito de comprovação da exequibilidade de proposta, mesmo
que esta represente preço aparentemente simbólico.

•I

,1
Nesse sentido, a exequibilidade ou não de uma proposta não se verifica apenas sob o prisma

do direito, mas sobre o fato erh si, ouseja,a exequibilidade é avaliada sobre o concreto. Isso, porque nãose
pode descartar a possibilidadeide que o licitante seja detentor de uma situação peculiar que lhe permita
ofertar preço inferior ao limite de exequibilidade estimado pelo contratante. Coaduna com este
entendimento a Súmula 262/2Ó10 do Tribunal de Contas da União;

I.

SÚMULA 262/2010 do TCU O critério definido no art. 48, Inciso II, § is, alíneas
"a" e "b", da Lei ns 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.fgrifo nosso)

Além disso, o artigo usado como fundamento pela Recorrente dispõe de situação que resolve a
celeuma em seu próprio texto;

Art. 48. Serão desclassificadas:

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
estasinecessariamente especificadas no ato convocatório da licitação, (grifo nosso)
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o próprio artigo em comento menciona que a exequibilidade ou não é relativa ao próprio
mercado, ou sej'a, a proposta da iícítante, considerada nesta todos os custos e insumos para a execução e
desde que compatível, obviamente, com o objeto licitado, possuí preço em consonância com o de outras
empresas gerando, no mínimo, a presunção de que a proposta reflete uma realidade de mercado.

Em diligência realizada por este Pregoeiro, de acordo com o item 11 do Instrumento
Convocatório, foi dada a licitaríte vencedora a oportunidade de demonstrar a viabilidade de sua oferta,
assim, comprovou a exequibilidade de sua proposta de preços, provando a capacidade de executar os
preços propostos, atendendo satisfatoriamente o interesse da Administração; Vale ressaltar ainda que, a
empresa vencedora possuisedejno município, o que diminui seus custos consideravelmente em relação aos
demais participantes localizados em outros municípios.

Vale ressaltar ainda que caso a empresa não cumpra com os preços ofertados, tando o edital
de licitação comoa lei geral de licitações prevêas sanções por descumprimentó das obrigações.

Considerando que a empresa vencedora atendeu a todos os requisitos edítalícios, seja pelo
envio da proposta em conformidade com o Edital, seja peio atendimento dos requisitos de habilitação.

Considerando que a licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, observados os princípios básicos que norteiam o processo licitatório, não se mostra
razoável a desclassificação e anulação da habilitação da empresa vencedora. .

Em relação a alegação da empresa recorrente de que a empresa "TERRA CONSTRUTORA E
LOCADORA EIREtr apresentou»apenas certificados de qualificação técnica de^pessoa física e um atestado
para a pessoa jurídica todo maf feito sem reconhecimento de firma e sem assinatura digital, sem cargo da
pessoaJurídica emitente que presto o tal "serviço", ferindo o Item 9.12", esclarecemos que:

A empresa apresentou atestado de capacidade técnica fornecido pela empresa RAMON DE
SOUZA FONSECA EIRELI, no qual consta a assinatura de Ramon de Sousa Fonseca-. Como se observa, o nome
do responsável pela assinatura 'do atestado é o nome da empresa, fato este confirmado pela consulta no
site da receita federal. Sendo! assim, não é razoável inabilitar a empresa vencedora por execesso de
formalismo, como a própria recorrente afirma que o atestado foi apresentado "todo mal feito". Neste
sentido, não parece ser uma ocorrência passiva de ínabilitação.

Alega ainda a recorrente que o atestado não foi apresentado com assinatura digital ou firma
reconhecida. É importante esclarecer que o instrumento convocatório não' consta tal exigência. Sendo
assim, a presente alegação nãoiguarda respaldo.

A recorrente afirrna ainda que: "Apresentou os Indicies do Balanço patrimonial sem está
registrado na Junta Comercial, ferindo o item 9.10.2.5".

i'

O subitem 9.10.2.5 do edital prevê:

Regis&ados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e acompanhado
obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e
1.184, §2S da lei 10.406/2002;
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O referente dispositivo editalício se refere ao balanço patrimonial e termo de abertura e
encerramento do livro diário, Item 9.10.2. Em relação a forma de apresentação dos índices contábeis, o
mesmo está previso em item posterior, sendo o item 9.10.3 do edital:

"A comprovação da situação financeira da empresa^ será constatada mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Gerai (SGj e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:../'

Como se percebe, ém momento algum o Item 9.10.3 do edital, exige que os índices devem ser
registrados na junta comercial, j

Alega ainda que a! empresa Apresentou um Livro diário sem seu termo de autenticidade.
Ocorre que mais uma vez a licítante recorrente, exige que a empresa vencedora apresente documento não
exigido no edital. O edital é claro ao exigência que os termos de abertura e encèrramento sejam registrados
na junta comercial. Ao analisar a documentação de habilitação, foi verificado que toda qualificação
econômica-financeira, relativa às demonstrações contábeis, foram registradas na junta comercial, podendo
ser consultado pelo certificado de autenticação juntado na habilitação.

I

CONCLUSÃO

Assim, este Pregoeiro, mantém a decisão pela aceitação e habilitação da empresa vencedora
do certame e recomendo que: j

I

Seja mantida a decisão que declarou a empresa TERRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI
vencedora do Pregão Eletrônico,ns 04/2021 e

!

Seja negado provimento ao Recurso Administrativo Interposto pela empresa VR SERVIÇOS &
COMÉRIOLTDA. ;

Informo ainda quelessa DECISÃO será encaminhada àautoridade competente para apreciação
e manifestação. '

São João dos Patos/MA, 12 de agosto de 2021

Francisco Eduardo da Veiga LopesVeiga Lopes
Pregoeiro


