Teixeira e Vieira Consultoria em Licitações Comercio e Serviços Ltda.

AO ILUSTRISSÍMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA.

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS N º 029/2022

A empresa TEIXIERA E VIEIRA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita
no CNPJ 42.883.044/0001-57, sede Rua Raul Seixas, Nº 80, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES,
Cep. 29.124.263, representado neste ato legal pelo a Sra. INGRYD VIEIRA TEIXIERA, Brasileira,
Casada, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.270.671 SSP-ES e CPF/MF nº 146.329.547-21,
ao final assinado, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa. interpor RECURSO
ADMINISTRATIVO.

DA TEMPESTIVIDADE
Preliminarmente, salienta-se que nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei 10.520/2002, cabe
recurso administrativo no prazo de 03 (três) dias da decisão que declare o vencedor em pregão.
Outrossim, o Decreto nº 10.024/2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na
forma eletrônica, dispõe no art. 44 que:
“Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública,
de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias.
No caso em tela, a decisão ocorreu em 14.06.2022 em sessão de licitação. De modo que, o prazo
para interpor recurso decai em 20.06.2022.
Resta demonstrada, portanto, a tempestividade do presente Recurso.
1. DA SÍNTESE DOS FATOS
Alega a RECORRENTE, em apertada síntese que, conforme restará demonstrado, ofertou a
proposta mais vantajosa à Administração Pública referente ao Pregão Eletrônico SRP Nº
029/2022, cujo objeto diz respeito “SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, GERADORES, BANHEIROS
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QUÍMICOS, MINI TRIO, CARRO DE SOM, PRODUÇÃO, BUFFET, HOSPEDAGEM E OUTROS PARA
REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E DO EVENTO DENOMINADO “SÃO JOÃO SE ENCONTRA COM
PEDRÃO”, A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA.”
Consoante consignado na Ata da Sessão da Licitação, a Recorrente foi INDEVIDAMENTE
INABILITADA.
Na argumentação apresentada pelo pregoeiro, a RECORRENTE supostamente teria descumprido
exigências editalícias, senão vejamos um panorama geral das alegações:
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE;
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA;
CERTIDÕES DA RECEITA FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS;
AUSÊNCIA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA;
AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL;
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL.
Destarte, de maneira equivocada, o pregoeiro declarou a Recorrente como inabilitada.
De outra parte, as empresas declaradas vencedoras possuem erros insanáveis em suas propostas
de preços e em sua documentação, os quais serão tratados a seguir:
Preços ofertados muito ABAIXO DO REFERENCIAL, tornando as propostas inexequíveis conforme
descrito no Art. 48, inciso II, § 1º, alínea ‘b’ da Lei 8.666/93;
DESCUMPRIMENTO do item 10.5, alínea ‘d’ do edital, notadamente no quesito apresentação de
equipe técnica, uma vez que apresenta tão somente 01 (um) engenheiro na equipe técnica,
deixando de atender aos requisitos de EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA exigidos no item;
DESCUMPRIMENTO do item 10.5 alínea ‘e’ do edital, pontualmente no que se refere a ACERVO
TÉCNICO apresentando, uma vez que a certidão apresentada não guarda qualquer relação de
similitude com o objeto da contratação.
Por toda essa breve exposição de motivos introdutória, veremos adiante que as Razões
apresentadas neste Recurso devem prosperar.

2. DAS RAZÕES DO RECURSO
Rua Raul Seixas, 80 – Loja 1, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES - Cep. 29.124-263
E-mail: diretorlicitacoes@gmail.com / (27) 99729-6174 - inscrita no CNPJ 42.883.044/0001-57

Teixeira e Vieira Consultoria em Licitações Comercio e Serviços Ltda.

LOTE I
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 7ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
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Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
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A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.
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9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA

A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
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funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
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 estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
LOTE II
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No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 4ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
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Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
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A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.
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9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA

A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
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funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
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 estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
C) DAS ALEGAÇÕES DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE
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Os argumentos dos quais o Pregoeiro se valeu para desclassificar a RECORRENTE devem ser
imediatamente revisados, visto que carecem de razoabilidade, afrontam Acórdãos prolatados por
cortes de contas superiores e, por vezes, vai de encontro ao texto da Lei, conforme restará
inequívoco a seguir.
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE
A alegação trazida à baila pelo Sr. Pregoeiro não deve prosperar pelas razões que passamos a
tecer.
Em recentíssimo acórdão o Tribunal de Contas da União, de maneira acertada, reforçou o
princípio que deve ser a tônica nos julgamentos de certames públicos: Formalismo Moderado.
Em apertada síntese pode-se conceituar tal princípio como sendo aquele que visa atenuação do
rigor dado no tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública. Em outras palavras, tratase do princípio que se opõe ao excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e ao rigor
exagerado no cumprimento da lei. Vejamos:
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Contrato Administrativo. Anulação. Avaliação. Interesse público. Prejuízo. Irregularidade.
Convalidação.
O risco de prejuízos para a Administração pode excepcionalmente justificar a convalidação de
atos irregulares ocorridos na licitação e a continuidade da execução do contrato, em razão da
prevalência do interesse público
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Declaração. Ausência. Princípio do formalismo
moderado. Princípio da razoabilidade.
Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração
do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o
pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do
formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.
Conforme se depreende da literalidade, em tal acórdão ficou estabelecida a possibilidade do
licitante, em se tratando de documentos preexistentes à realização do certame, de apresentar os
documentos em sede de diligência.
Note-se que na busca pela proposta que melhor atende ao interesse público DEVE o Pregoeiro
diligenciar sempre que necessário e não agir como mero espectador do processamento eletrônico
da sessão.
Rua Raul Seixas, 80 – Loja 1, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES - Cep. 29.124-263
E-mail: diretorlicitacoes@gmail.com / (27) 99729-6174 - inscrita no CNPJ 42.883.044/0001-57

Teixeira e Vieira Consultoria em Licitações Comercio e Serviços Ltda.

Na mesma esteira posiciona-se o TCU em outro importante julgamento no qual resta inequívoco
que a busca nos certames públicos deve sempre estar balizada pelo formalismo moderado e
busca da proposta mais vantajosa, senão vejamos:
Acórdão 1211/2021 – Plenário | Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE
NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS
LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME.
9.4. Deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e
acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei
8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta,
que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (Grifo nosso).
Inegável o fato de que o Pregoeiro ao desclassificar a RECORRENTE age em sentido frontalmente
oposto ao posicionamento da egrégia corte de contas federal, uma vez que não buscou sanear
eventuais erros ou falhas que certamente não alteraram a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica.
O ilustre Pregoeiro desconsidera o teor do Acórdão ora discutido, quando deveria mediante
decisão fundamentada, registrar os apontamentos em ata tornando acessível a todos os licitantes
que seu intento corrobora os pilares das contratações públicas notadamente no que se refere à
busca pela proposta mais vantajosa.
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
A lei geral de licitações trouxe como regra o entendimento de que só devem ser solicitados
atestados de capacidade em número e similaridade suficientes à perfeita consecução do objeto a
que se pretende contratar.
Ao desclassificar a RECORRENTE utilizando-se desse argumento o Pregoeiro vai de encontro ao
ditame do §5º do art. 30 da LF 8.666/93, cuja dicção aduz ao entendimento de ser vedada a
exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou
ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.
Em restando dúvidas quando da certidão apresentada pelo licitante DEVERÁ o Pregoeiro, em sede
de diligência, buscar informações adicionais, e não somente se comportar como mero espectador
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do processamento eletrônico dos atos do dado certame, sob pena de se omitir quanto ao seu
dever legal de buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
CERTIDÕES DA RECEITA FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS
Uma vez mais, de maneira desarrazoada e em oposição ao princípio da legalidade, o Sr. Pregoeiro
desclassificou a RECORRENTE, afrontando os ditames da LC 123/06, os quais determinam o
tratamento diferenciado para as ME e EPPs, na busca pela consecução do princípio do
desenvolvimento nacional sustentável e na busca pela implementação da igualdade material.
Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para e feito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
Conforme se verifica, o direito à igualdade material da RECORRENTE foi tolhido, uma vez que por
expressa determinação legal deveria ter-lhe sido concedido o prazo de 05 (cinco) dias,
prorrogáveis por igual período para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.

LOTE III
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 7ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
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Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
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b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
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(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
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Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA

A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
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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 estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
LOTE IV
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 5ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa GIBRAN RIBEIRO BARROS - EIRELI, foi identificada enorme disparidade entre
a proposta ofertada e o preço estimado pela Administração, o que torna sua proposta
inexequível.
A) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA DECLARADA
VENCEDORA
A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
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mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
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 estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
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b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
B) DAS ALEGAÇÕES DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE
Os argumentos dos quais o Pregoeiro se valeu para desclassificar a RECORRENTE devem ser
imediatamente revisados, visto que carecem de razoabilidade, afrontam Acórdãos prolatados por
cortes de contas superiores e, por vezes, vai de encontro ao texto da Lei, conforme restará
inequívoco a seguir.
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE
A alegação trazida à baila pelo Sr. Pregoeiro não deve prosperar pelas razões que passamos a
tecer.
Em recentíssimo acórdão o Tribunal de Contas da União, de maneira acertada, reforçou o
princípio que deve ser a tônica nos julgamentos de certames públicos: Formalismo Moderado.
Em apertada síntese pode-se conceituar tal princípio como sendo aquele que visa atenuação do
rigor dado no tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública. Em outras palavras, tratase do princípio que se opõe ao excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e ao rigor
exagerado no cumprimento da lei. Vejamos:
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Contrato Administrativo. Anulação. Avaliação. Interesse público. Prejuízo. Irregularidade.
Convalidação.
O risco de prejuízos para a Administração pode excepcionalmente justificar a convalidação de
atos irregulares ocorridos na licitação e a continuidade da execução do contrato, em razão da
prevalência do interesse público
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Declaração. Ausência. Princípio do formalismo
moderado. Princípio da razoabilidade.
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Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração
do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o
pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do
formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.
Conforme se depreende da literalidade, em tal acórdão ficou estabelecida a possibilidade do
licitante, em se tratando de documentos preexistentes à realização do certame, de apresentar os
documentos em sede de diligência.
Note-se que na busca pela proposta que melhor atende ao interesse público DEVE o Pregoeiro
diligenciar sempre que necessário e não agir como mero espectador do processamento eletrônico
da sessão.
Na mesma esteira posiciona-se o TCU em outro importante julgamento no qual resta inequívoco
que a busca nos certames públicos deve sempre estar balizada pelo formalismo moderado e
busca da proposta mais vantajosa, senão vejamos:
Acórdão 1211/2021 – Plenário | Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE
NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS
LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME.
9.4. Deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e
acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei
8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta,
que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (Grifo nosso).
Inegável o fato de que o Pregoeiro ao desclassificar a RECORRENTE age em sentido frontalmente
oposto ao posicionamento da egrégia corte de contas federal, uma vez que não buscou sanear
eventuais erros ou falhas que certamente não alteraram a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica.
O ilustre Pregoeiro desconsidera o teor do Acórdão ora discutido, quando deveria mediante
decisão fundamentada, registrar os apontamentos em ata tornando acessível a todos os licitantes
que seu intento corrobora os pilares das contratações públicas notadamente no que se refere à
busca pela proposta mais vantajosa.
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
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A lei geral de licitações trouxe como regra o entendimento de que só devem ser solicitados
atestados de capacidade em número e similaridade suficientes à perfeita consecução do objeto a
que se pretende contratar.
Ao desclassificar a RECORRENTE utilizando-se desse argumento o Pregoeiro vai de encontro ao
ditame do §5º do art. 30 da LF 8.666/93, cuja dicção aduz ao entendimento de ser vedada a
exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou
ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.
Em restando dúvidas quando da certidão apresentada pelo licitante DEVERÁ o Pregoeiro, em sede
de diligência, buscar informações adicionais, e não somente se comportar como mero espectador
do processamento eletrônico dos atos do dado certame, sob pena de se omitir quanto ao seu
dever legal de buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
CERTIDÕES DA RECEITA FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS
Uma vez mais, de maneira desarrazoada e em oposição ao princípio da legalidade, o Sr. Pregoeiro
desclassificou a RECORRENTE, afrontando os ditames da LC 123/06, os quais determinam o
tratamento diferenciado para as ME e EPPs, na busca pela consecução do princípio do
desenvolvimento nacional sustentável e na busca pela implementação da igualdade material.
Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para e feito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
Conforme se verifica, o direito à igualdade material da RECORRENTE foi tolhido, uma vez que por
expressa determinação legal deveria ter-lhe sido concedido o prazo de 05 (cinco) dias,
prorrogáveis por igual período para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
AUSÊNCIA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Quis o legislador que a tônica nos certames públicos, sobretudo em licitações, fosse a
possibilidade de participação do maior número de interessados, afastando-se sempre qualquer
exigência que vise frustrar o caráter competitivo da sessão.
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Vejamos o dispositivo legal acerca da matéria:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo
ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que
inibam a participação na licitação. (Grifo nosso).
Com efeito, o objeto da licitação ora discutida foge do escopo de fiscalização de órgãos de
vigilância sanitária, de maneira que a exigência de tais alvarás tem o condão único e exclusivo de
frustrar o caráter competitivo do certame.
AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Pacífico é o tema acerca de exigência de licenciamento ambiental na fase de disputa licitatória.
De maneira controversa o Sr. Pregoeiro desclassificou a RECORRENTE com fulcro na exigência de
licenciamento ambiental, uma vez que tal documento só poderia ser exigido ao licitante vencedor e
na fase contratual, que nada tem a ver com disputa de propostas.
É cediço, insiste-se, que o Pregoeiro deve se abster de exigir documentos que visem frustrar o
caráter competitivo do certame, devendo prezar sempre pela ampliação das possibilidades de
disputa.
O TCU já se manifestou sobre o tema exigência de licença ambiental, o qual colaciona-se abaixo:
Acórdão 6303/2021. Relator Ministro ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
Exigência de licença ambiental. Irregularidade. Requisito de habilitação.
É irregular a exigência de comprovação de licença ambiental como requisito de habilitação, pois tal
exigência só deve ser formulada ao vencedor da licitação. Como requisito para participação no
certame, pode ser exigida declaração de disponibilidade da licença ou declaração de que o licitante
reúne condições de apresenta-la quando solicitado pela Administração.
Destarte, irresignada a RECORRENTE com a decisão do Pregoeiro que a desclassificou baseada numa
exigência meramente restritiva e limitadora do caráter competitivo que deve permear qualquer
licitação pública, independente da modalidade.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL.
Na mesma direção, trata-se o tema acerca de declaração de inexigibilidade de licença ambiental na
fase de disputa licitatória.
De maneira controversa o Sr. Pregoeiro desclassificou a RECORRENTE com fulcro na exigência de
declaração de inexigibilidade de licença ambiental.
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O princípio do formalismo moderado ensina que deve-se perseguir a atenuação do rigor dado no
tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública.
Em se tratando de mera declaração, deveria o Pregoeiro, em atenção ao princípio ora citado, ter
solicitado da RECORRENTE que firmasse declaração nesse sentido.
Todavia, o Pregoeiro optou deliberadamente por agir em sentido oposto, privilegiando o excesso
de formalismo, a burocracia desnecessária e o rigor exagerado no cumprimento da lei.
Sob pena de macular todos os atos praticados na sessão, o Pregoeiro deve se abster de exigir
documentos que visem frustrar o caráter competitivo do certame, devendo prezar sempre pela
ampliação da pluralidade de propostas.
O TCU já se manifestou sobre a temática. Vejamos:
Acórdão 6303/2021. Relator Ministro ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
Exigência de licença ambiental. Irregularidade. Requisito de habilitação.
É irregular a exigência de comprovação de licença ambiental como requisito de habilitação, pois tal
exigência só deve ser formulada ao vencedor da licitação. Como requisito para participação no
certame, pode ser exigida declaração de disponibilidade da licença ou declaração de que o licitante
reúne condições de apresenta-la quando solicitado pela Administração. (Grifo nosso).

LOTE V
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 3ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
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“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);

Rua Raul Seixas, 80 – Loja 1, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES - Cep. 29.124-263
E-mail: diretorlicitacoes@gmail.com / (27) 99729-6174 - inscrita no CNPJ 42.883.044/0001-57

Teixeira e Vieira Consultoria em Licitações Comercio e Serviços Ltda.

b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
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(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA

Rua Raul Seixas, 80 – Loja 1, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES - Cep. 29.124-263
E-mail: diretorlicitacoes@gmail.com / (27) 99729-6174 - inscrita no CNPJ 42.883.044/0001-57

Teixeira e Vieira Consultoria em Licitações Comercio e Serviços Ltda.

A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
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 estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
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§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
C) DAS ALEGAÇÕES DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE
Os argumentos dos quais o Pregoeiro se valeu para desclassificar a RECORRENTE devem ser
imediatamente revisados, visto que carecem de razoabilidade, afrontam Acórdãos prolatados por
cortes de contas superiores e, por vezes, vai de encontro ao texto da Lei, conforme restará
inequívoco a seguir.
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE
A alegação trazida à baila pelo Sr. Pregoeiro não deve prosperar pelas razões que passamos a
tecer.
Em recentíssimo acórdão o Tribunal de Contas da União, de maneira acertada, reforçou o
princípio que deve ser a tônica nos julgamentos de certames públicos: Formalismo Moderado.
Em apertada síntese pode-se conceituar tal princípio como sendo aquele que visa atenuação do
rigor dado no tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública. Em outras palavras, tratase do princípio que se opõe ao excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e ao rigor
exagerado no cumprimento da lei. Vejamos:
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Contrato Administrativo. Anulação. Avaliação. Interesse público. Prejuízo. Irregularidade.
Convalidação.
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O risco de prejuízos para a Administração pode excepcionalmente justificar a convalidação de
atos irregulares ocorridos na licitação e a continuidade da execução do contrato, em razão da
prevalência do interesse público
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Declaração. Ausência. Princípio do formalismo
moderado. Princípio da razoabilidade.
Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração
do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o
pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do
formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.
Conforme se depreende da literalidade, em tal acórdão ficou estabelecida a possibilidade do
licitante, em se tratando de documentos preexistentes à realização do certame, de apresentar os
documentos em sede de diligência.
Note-se que na busca pela proposta que melhor atende ao interesse público DEVE o Pregoeiro
diligenciar sempre que necessário e não agir como mero espectador do processamento eletrônico
da sessão.
Na mesma esteira posiciona-se o TCU em outro importante julgamento no qual resta inequívoco
que a busca nos certames públicos deve sempre estar balizada pelo formalismo moderado e
busca da proposta mais vantajosa, senão vejamos:
Acórdão 1211/2021 – Plenário | Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE
NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS
LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME.
9.4. Deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e
acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei
8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta,
que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (Grifo nosso).
Inegável o fato de que o Pregoeiro ao desclassificar a RECORRENTE age em sentido frontalmente
oposto ao posicionamento da egrégia corte de contas federal, uma vez que não buscou sanear
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eventuais erros ou falhas que certamente não alteraram a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica.
O ilustre Pregoeiro desconsidera o teor do Acórdão ora discutido, quando deveria mediante
decisão fundamentada, registrar os apontamentos em ata tornando acessível a todos os licitantes
que seu intento corrobora os pilares das contratações públicas notadamente no que se refere à
busca pela proposta mais vantajosa.
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
A lei geral de licitações trouxe como regra o entendimento de que só devem ser solicitados
atestados de capacidade em número e similaridade suficientes à perfeita consecução do objeto a
que se pretende contratar.
Ao desclassificar a RECORRENTE utilizando-se desse argumento o Pregoeiro vai de encontro ao
ditame do §5º do art. 30 da LF 8.666/93, cuja dicção aduz ao entendimento de ser vedada a
exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou
ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.
Em restando dúvidas quando da certidão apresentada pelo licitante DEVERÁ o Pregoeiro, em sede
de diligência, buscar informações adicionais, e não somente se comportar como mero espectador
do processamento eletrônico dos atos do dado certame, sob pena de se omitir quanto ao seu
dever legal de buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
CERTIDÕES DA RECEITA FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS
Uma vez mais, de maneira desarrazoada e em oposição ao princípio da legalidade, o Sr. Pregoeiro
desclassificou a RECORRENTE, afrontando os ditames da LC 123/06, os quais determinam o
tratamento diferenciado para as ME e EPPs, na busca pela consecução do princípio do
desenvolvimento nacional sustentável e na busca pela implementação da igualdade material.
Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para e feito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
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Conforme se verifica, o direito à igualdade material da RECORRENTE foi tolhido, uma vez que por
expressa determinação legal deveria ter-lhe sido concedido o prazo de 05 (cinco) dias,
prorrogáveis por igual período para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
LOTE VI
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 4ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
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Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
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atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA

A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
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Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
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 estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
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No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
C) DAS ALEGAÇÕES DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE
Os argumentos dos quais o Pregoeiro se valeu para desclassificar a RECORRENTE devem ser
imediatamente revisados, visto que carecem de razoabilidade, afrontam Acórdãos prolatados por
cortes de contas superiores e, por vezes, vai de encontro ao texto da Lei, conforme restará
inequívoco a seguir.
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE
A alegação trazida à baila pelo Sr. Pregoeiro não deve prosperar pelas razões que passamos a
tecer.
Em recentíssimo acórdão o Tribunal de Contas da União, de maneira acertada, reforçou o
princípio que deve ser a tônica nos julgamentos de certames públicos: Formalismo Moderado.
Em apertada síntese pode-se conceituar tal princípio como sendo aquele que visa atenuação do
rigor dado no tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública. Em outras palavras, tratase do princípio que se opõe ao excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e ao rigor
exagerado no cumprimento da lei. Vejamos:
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Contrato Administrativo. Anulação. Avaliação. Interesse público. Prejuízo. Irregularidade.
Convalidação.
O risco de prejuízos para a Administração pode excepcionalmente justificar a convalidação de
atos irregulares ocorridos na licitação e a continuidade da execução do contrato, em razão da
prevalência do interesse público
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Declaração. Ausência. Princípio do formalismo
moderado. Princípio da razoabilidade.
Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração
do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o
pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do
formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.
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Conforme se depreende da literalidade, em tal acórdão ficou estabelecida a possibilidade do
licitante, em se tratando de documentos preexistentes à realização do certame, de apresentar os
documentos em sede de diligência.
Note-se que na busca pela proposta que melhor atende ao interesse público DEVE o Pregoeiro
diligenciar sempre que necessário e não agir como mero espectador do processamento eletrônico
da sessão.
Na mesma esteira posiciona-se o TCU em outro importante julgamento no qual resta inequívoco
que a busca nos certames públicos deve sempre estar balizada pelo formalismo moderado e
busca da proposta mais vantajosa, senão vejamos:
Acórdão 1211/2021 – Plenário | Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE
NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS
LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME.
9.4. Deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e
acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei
8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta,
que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (Grifo nosso).
Inegável o fato de que o Pregoeiro ao desclassificar a RECORRENTE age em sentido frontalmente
oposto ao posicionamento da egrégia corte de contas federal, uma vez que não buscou sanear
eventuais erros ou falhas que certamente não alteraram a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica.
O ilustre Pregoeiro desconsidera o teor do Acórdão ora discutido, quando deveria mediante
decisão fundamentada, registrar os apontamentos em ata tornando acessível a todos os licitantes
que seu intento corrobora os pilares das contratações públicas notadamente no que se refere à
busca pela proposta mais vantajosa.
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
A lei geral de licitações trouxe como regra o entendimento de que só devem ser solicitados
atestados de capacidade em número e similaridade suficientes à perfeita consecução do objeto a
que se pretende contratar.
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Ao desclassificar a RECORRENTE utilizando-se desse argumento o Pregoeiro vai de encontro ao
ditame do §5º do art. 30 da LF 8.666/93, cuja dicção aduz ao entendimento de ser vedada a
exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou
ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.
Em restando dúvidas quando da certidão apresentada pelo licitante DEVERÁ o Pregoeiro, em sede
de diligência, buscar informações adicionais, e não somente se comportar como mero espectador
do processamento eletrônico dos atos do dado certame, sob pena de se omitir quanto ao seu
dever legal de buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
CERTIDÕES DA RECEITA FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS
Uma vez mais, de maneira desarrazoada e em oposição ao princípio da legalidade, o Sr. Pregoeiro
desclassificou a RECORRENTE, afrontando os ditames da LC 123/06, os quais determinam o
tratamento diferenciado para as ME e EPPs, na busca pela consecução do princípio do
desenvolvimento nacional sustentável e na busca pela implementação da igualdade material.
Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para e feito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
Conforme se verifica, o direito à igualdade material da RECORRENTE foi tolhido, uma vez que por
expressa determinação legal deveria ter-lhe sido concedido o prazo de 05 (cinco) dias,
prorrogáveis por igual período para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
LOTE VII
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 6ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
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Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
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a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);
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II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
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É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA

EMPRESA DECLARADA

A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
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Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
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 estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.

LOTE VIII
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 3ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
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Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
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a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);
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II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
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É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA

A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
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Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
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 estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
C) DAS ALEGAÇÕES DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE
Os argumentos dos quais o Pregoeiro se valeu para desclassificar a RECORRENTE devem ser
imediatamente revisados, visto que carecem de razoabilidade, afrontam Acórdãos prolatados por
cortes de contas superiores e, por vezes, vai de encontro ao texto da Lei, conforme restará
inequívoco a seguir.
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE
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A alegação trazida à baila pelo Sr. Pregoeiro não deve prosperar pelas razões que passamos a
tecer.
Em recentíssimo acórdão o Tribunal de Contas da União, de maneira acertada, reforçou o
princípio que deve ser a tônica nos julgamentos de certames públicos: Formalismo Moderado.
Em apertada síntese pode-se conceituar tal princípio como sendo aquele que visa atenuação do
rigor dado no tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública. Em outras palavras, tratase do princípio que se opõe ao excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e ao rigor
exagerado no cumprimento da lei. Vejamos:
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Contrato Administrativo. Anulação. Avaliação. Interesse público. Prejuízo. Irregularidade.
Convalidação.
O risco de prejuízos para a Administração pode excepcionalmente justificar a convalidação de
atos irregulares ocorridos na licitação e a continuidade da execução do contrato, em razão da
prevalência do interesse público
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Declaração. Ausência. Princípio do formalismo
moderado. Princípio da razoabilidade.
Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração
do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o
pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do
formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.
Conforme se depreende da literalidade, em tal acórdão ficou estabelecida a possibilidade do
licitante, em se tratando de documentos preexistentes à realização do certame, de apresentar os
documentos em sede de diligência.
Note-se que na busca pela proposta que melhor atende ao interesse público DEVE o Pregoeiro
diligenciar sempre que necessário e não agir como mero espectador do processamento eletrônico
da sessão.
Na mesma esteira posiciona-se o TCU em outro importante julgamento no qual resta inequívoco
que a busca nos certames públicos deve sempre estar balizada pelo formalismo moderado e
busca da proposta mais vantajosa, senão vejamos:
Acórdão 1211/2021 – Plenário | Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
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REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE
NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS
LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME.
9.4. Deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e
acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei
8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta,
que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (Grifo nosso).
Inegável o fato de que o Pregoeiro ao desclassificar a RECORRENTE age em sentido frontalmente
oposto ao posicionamento da egrégia corte de contas federal, uma vez que não buscou sanear
eventuais erros ou falhas que certamente não alteraram a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica.
O ilustre Pregoeiro desconsidera o teor do Acórdão ora discutido, quando deveria mediante
decisão fundamentada, registrar os apontamentos em ata tornando acessível a todos os licitantes
que seu intento corrobora os pilares das contratações públicas notadamente no que se refere à
busca pela proposta mais vantajosa.
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
A lei geral de licitações trouxe como regra o entendimento de que só devem ser solicitados
atestados de capacidade em número e similaridade suficientes à perfeita consecução do objeto a
que se pretende contratar.
Ao desclassificar a RECORRENTE utilizando-se desse argumento o Pregoeiro vai de encontro ao
ditame do §5º do art. 30 da LF 8.666/93, cuja dicção aduz ao entendimento de ser vedada a
exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou
ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.
Em restando dúvidas quando da certidão apresentada pelo licitante DEVERÁ o Pregoeiro, em sede
de diligência, buscar informações adicionais, e não somente se comportar como mero espectador
do processamento eletrônico dos atos do dado certame, sob pena de se omitir quanto ao seu
dever legal de buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
CERTIDÕES DA RECEITA FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS
Uma vez mais, de maneira desarrazoada e em oposição ao princípio da legalidade, o Sr. Pregoeiro
desclassificou a RECORRENTE, afrontando os ditames da LC 123/06, os quais determinam o
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tratamento diferenciado para as ME e EPPs, na busca pela consecução do princípio do
desenvolvimento nacional sustentável e na busca pela implementação da igualdade material.
Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para e feito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
Conforme se verifica, o direito à igualdade material da RECORRENTE foi tolhido, uma vez que por
expressa determinação legal deveria ter-lhe sido concedido o prazo de 05 (cinco) dias,
prorrogáveis por igual período para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.

LOTE IX
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 4ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
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“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
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b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
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(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA
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A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
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 estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
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§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
C) DAS ALEGAÇÕES DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE
Os argumentos dos quais o Pregoeiro se valeu para desclassificar a RECORRENTE devem ser
imediatamente revisados, visto que carecem de razoabilidade, afrontam Acórdãos prolatados por
cortes de contas superiores e, por vezes, vai de encontro ao texto da Lei, conforme restará
inequívoco a seguir.
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE
A alegação trazida à baila pelo Sr. Pregoeiro não deve prosperar pelas razões que passamos a
tecer.
Em recentíssimo acórdão o Tribunal de Contas da União, de maneira acertada, reforçou o
princípio que deve ser a tônica nos julgamentos de certames públicos: Formalismo Moderado.
Em apertada síntese pode-se conceituar tal princípio como sendo aquele que visa atenuação do
rigor dado no tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública. Em outras palavras, tratase do princípio que se opõe ao excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e ao rigor
exagerado no cumprimento da lei. Vejamos:
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Contrato Administrativo. Anulação. Avaliação. Interesse público. Prejuízo. Irregularidade.
Convalidação.
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O risco de prejuízos para a Administração pode excepcionalmente justificar a convalidação de
atos irregulares ocorridos na licitação e a continuidade da execução do contrato, em razão da
prevalência do interesse público
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Declaração. Ausência. Princípio do formalismo
moderado. Princípio da razoabilidade.
Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração
do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o
pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do
formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.
Conforme se depreende da literalidade, em tal acórdão ficou estabelecida a possibilidade do
licitante, em se tratando de documentos preexistentes à realização do certame, de apresentar os
documentos em sede de diligência.
Note-se que na busca pela proposta que melhor atende ao interesse público DEVE o Pregoeiro
diligenciar sempre que necessário e não agir como mero espectador do processamento eletrônico
da sessão.
Na mesma esteira posiciona-se o TCU em outro importante julgamento no qual resta inequívoco
que a busca nos certames públicos deve sempre estar balizada pelo formalismo moderado e
busca da proposta mais vantajosa, senão vejamos:
Acórdão 1211/2021 – Plenário | Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE
NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS
LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME.
9.4. Deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e
acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei
8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta,
que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (Grifo nosso).
Inegável o fato de que o Pregoeiro ao desclassificar a RECORRENTE age em sentido frontalmente
oposto ao posicionamento da egrégia corte de contas federal, uma vez que não buscou sanear
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eventuais erros ou falhas que certamente não alteraram a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica.
O ilustre Pregoeiro desconsidera o teor do Acórdão ora discutido, quando deveria mediante
decisão fundamentada, registrar os apontamentos em ata tornando acessível a todos os licitantes
que seu intento corrobora os pilares das contratações públicas notadamente no que se refere à
busca pela proposta mais vantajosa.
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
A lei geral de licitações trouxe como regra o entendimento de que só devem ser solicitados
atestados de capacidade em número e similaridade suficientes à perfeita consecução do objeto a
que se pretende contratar.
Ao desclassificar a RECORRENTE utilizando-se desse argumento o Pregoeiro vai de encontro ao
ditame do §5º do art. 30 da LF 8.666/93, cuja dicção aduz ao entendimento de ser vedada a
exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou
ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.
Em restando dúvidas quando da certidão apresentada pelo licitante DEVERÁ o Pregoeiro, em sede
de diligência, buscar informações adicionais, e não somente se comportar como mero espectador
do processamento eletrônico dos atos do dado certame, sob pena de se omitir quanto ao seu
dever legal de buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
CERTIDÕES DA RECEITA FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS
Uma vez mais, de maneira desarrazoada e em oposição ao princípio da legalidade, o Sr. Pregoeiro
desclassificou a RECORRENTE, afrontando os ditames da LC 123/06, os quais determinam o
tratamento diferenciado para as ME e EPPs, na busca pela consecução do princípio do
desenvolvimento nacional sustentável e na busca pela implementação da igualdade material.
Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para e feito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
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Conforme se verifica, o direito à igualdade material da RECORRENTE foi tolhido, uma vez que por
expressa determinação legal deveria ter-lhe sido concedido o prazo de 05 (cinco) dias,
prorrogáveis por igual período para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.

LOTE X
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 6ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
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Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
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e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA

A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
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Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
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 estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
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No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
Nestes termos, percebe-se de forma incontestável, que as empresas declaradas vencedoras,
decorreram de ato prolatado EQUIVOCADAMENTE, pelas razões fáticas e legais acima narradas.
A fim de corroborar nossa tese acerca da inexequibilidade das propostas apresenta-se quadro
sintético no qual se explicita a disparidade entre os valores orçados pela Administração e os
valores finais apresentados pelas empresas declaradas vencedoras.

LOTE

EMPRESA

ESTIMADO
ADM R$

VALOR FINAL
R$

DIFERENÇA
R$

% DE
DESCONTO

1

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

3.839.624,13

1.199.997,73

2.639.626,40

68,75

2

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

2.048.600,00

450.000,00

1.598.600,00

78,03

3

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

519.900,00

199.953,54

319.946,46

61,54

4

GIBRAN RIBEIRO BARROS - EIRELI

695.458,00

400.700,00

294.758,00

42,38

5

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

423.000,00

130.000,00

293.000,00

69,27

6

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

112.500,00

30.000,00

82.500,00

73,33

7

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

66.312,54

40.000,00

26.312,54

39,68

8

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

91.500,00

40.000,00

51.500,00

56,28

9

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

580.725,00

449.481,15

131.243,85

22,60

10

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

166.250,00

102.000,00

64.250,00

38,65

Destarte, resta configurada patente ilegalidade que impede o prosseguimento do certame, uma
vez que violadas normas legais e editalícias.
Por fim, resta inegável que o presente recurso merece prosperar, e, por conta disso, o ilustre
Pregoeiro deve habilitar a RECORRENTE, desclassificando as empresas pelas circunstâncias fáticas
e legais apresentadas, reabrindo as negociações a fim de que seja cumprida a lei e seja feita
justiça.
Ainda assim, podemos verificar que as estruturas estão sendo montadas, mesmo antes na analise
do recurso, devendo esta municipalidade SUSPENDER a presente montagem, conforme relatório
fotográfico.
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DOS PEDIDOS
Conforme os fatos e argumentos apresentados neste RECURSO, solicitamos como lídima justiça
que:
A – A peça recursal da recorrente seja conhecida para, no mérito, ser DEFERIDA
INTEGRALMENTE, pelas razões e fundamentos expostos;
B – Seja reformada a decisão do ilustre Pregoeiro, que declarou como vencedora a empresa S & S
LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme motivos consignados neste Recurso, tendo
em vista o descumprimento das normas do edital, em especial, nos itens 10.5 “d” e 10.5 “e”, além
da patente inexequibilidade das propostas apresentadas;
C - Seja reformada a decisão do ilustre Pregoeiro, que declarou como vencedora a
empresa GIBRAN RIBEIRO BARROS - EIRELI, conforme motivos consignados neste Recurso, tendo
em vista a patente inexequibilidade da proposta apresentada se comparada ao valor estimado
como referência da Administração;
D – Caso o ilustre Pregoeiro opte por não manter sua decisão, REQUEREMOS que, com fulcro no
Art. 9º da Lei 10.520/2002 C/C Art. 109, III, § 4º, da Lei 8666/93, e no Princípio do Duplo Grau de
Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior competente.
Pede deferimento.
Vila Velha, ES, 20 de junho de 2022.
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ANEXO I
RELATORIO FOTOGRTAFICO
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