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RIO MARIA/PA; 1º. DE JUNHO DE 2021. 

  

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. 

FMS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/PA. 

  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 9/2021-009 SMS 
   

 

Senhor Pregoeiro, 

  

 A empresa R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.195.098/0001-42, estabelecida na Rua 24 s/nº – Setor Jardim 

Maringá; Rio Maria – Pará; por intermédio de seu representante legal o Sr. Carlos Henrique Machado, 

portador do RG nº. 5769623, expedido pela PC-PA; e do CPF nº. 529.724.456-00; com fundamento no 

artigo 4º, XVIII, da Lei 10.520/02, vem até Vossas Senhorias, para, tempestivamente, interpor estas 

  

 

CONTRARRAZÕES 

   

aos inconsistentes recursos apresentados pelas empresas C&E GESTÃO AMBIENTAL LTDA e 

AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA, perante essa distinta administração que de 

forma absolutamente correta e transparente havia habilitado a recorrida. 

  

 

I - DOS FATOS: 

  
A RECORRIDA é uma empresa séria e, como tal, preparou sua proposta totalmente de acordo 

com o edital, apresentando seu melhor preço, que foi prontamente aceito por essa Administração. 

Entretanto, as RECORRENTES, com o claro intuito de tumultuar e prejudicar o andamento 

do certame apresentaram recursos absurdos, almejando frustrar e tumultuar o processo e ensejando um 

julgamento demasiadamente formalista e desconsiderador dos princípios basilares que regem os 

procedimentos licitatórios.  

Fato é que a empresa RECORRIDA apresentou distintamente conforme exigido em Edital 

todos os documentos comprobatórios, em especial os citados pelas Recorrentes. No entanto faltou um 

pouco de atenção por parte das empresas recorrentes e um maior conhecimento com relação às leis que 

regem os procedimentos licitatórios, bem como as legislações ambientais vigentes. Senão vejamos abaixo: 

 

II – QUESTIONAMENTOS: 

 

Com relação aos questionamentos da empresa C&E GESTÃO AMBIENTAL, a mesma afirma 

que a Recorrida apresentou proposta com preços claramente inexequíveis e que os custos não pode ser 

fazer esse valor: 
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Ocorre que a empresa C&E em seu Recurso agiu de má fé em fazer tais afirmações infundadas 

e sem nenhuma comprovação de tais fatos, conforme “print” acima de trecho de seu Recurso contido na 

página 1 do mesmo, pelo seguinte motivo. Assim vejamos: 

A empresa C&E questiona e afirma claramente que a empresa Recorrida apresentou proposta 

com preços claramente inexequíveis. Ora, a mesma não tem nenhum propriedade para fazer tais 

afirmações, uma vez que ela não conhece a estrutura física, logística e financeira da empresa para fazer tais 

afirmações sem nexo algum. No entanto, caso seja necessário, somente a CPL poderá solicitar a empresa 

Recorrida que apresente conforme sua proposta final, planilha de composição de custos para comprovação 

de sua exequibilidade e não a empresa Recorrente fazer indagações sem ao menos conhecer a realidade da 

empresa. 

Sendo assim, para comprovar o total desconhecimento por parte da empresa Recorrente, 

conforme “print” de trecho de seu Recurso a mesma afirma categoricamente que a sede da empresa 

Recorrida fica no Estado de Tocantins. Assim vejamos: 

 
No entanto, a empresa C&E solicita através de seu Recurso infundado que a empresa Recorrida 

seja INABILITADA/DESCLASSIFICADA sob a alegação de preços inexequíveis. Sendo assim, a 

empresa C&E cai totalmente em contradição ao citar a própria Sumula do TCU 262 em trecho de seu 

Recurso contido nas páginas 5 e 6, o qual o TCU é bem claro e taxativo ao afirmar que deve ser dada a 

empresa vencedora a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, caso a CPL entenda 

necessário: 
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Outrossim, vimos através deste esclarecer a empresa Recorrente que a mesma se equivocou 

mais uma vez ao fazer afirmações sem nenhum nexo e lógica, pois conforme toda documentação 

apresentada na referida licitação em questão, foi da sede Matriz da empresa, devidamente localizada no 

município de Rio Maria, Estado do Pará e não no Estado do Tocantins. Informamos ainda que somente a 

ultima etapa que será a Destinação Final das Cinzas que será feita no Município de Palmas, Estado do 

Tocantins. Entretanto, a empresa Recorrente só esqueceu de informar em seu Recurso que a empresa 

Recorrida possui uma “FILIAL” no município de Marabá no Estado do Pará, isto é, a menos de 48 km do 

município de Itupiranga. 

 
Ainda, se não bastasse, a empresa C&E afirma que a empresa Recorrida não é uma 

“REVENDEDORA AUTORIZADA” como ela mesmo. Ocorre que em momento algum a empresa 

Recorrida fez alguma menção sobre isso, uma vez que a licitação em questão é para prestação de serviços 

relacionados à coleta de lixo hospitalar e não de revendas autorizadas de bens, ficando mais uma vez clara 

a tamanha confusão da empresa C&E no intuito tumultuar e atrasar o processo. 

 

 
 

Com relação aos questionamentos da empresa AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM 

RESÍDUOS LTDA, a mesma afirma que a Recorrida não preencheu as declarações conforme ela leciona a 

Lei 8.666/93 e que alguns itens não foram preenchidos como número do certame e municpio: 
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Ocorre que faltou um pouco de atenção e expertise por parte da empresa Ambientallix ao 

analisar as declarações da empresa Recorrida, pois basta uma simples olhada na parte superior no canto 

esquerdo, consta claramente o nome do município de Itupiranga bem como o numero do Pregão em 

questão, julgamento e objeto do certame, não sendo assim necessário a repetição de inúmeras vezes do 

numero do pregão em varias partes das declarações, pois como bem sabe a empresa Ambientallix são 

meras formalidades, não sendo motivos para inabilitação, pois o objetivo maior a ser alcançado em 

qualquer procedimento licitatório é a busca da proposta mais vantajosa e realização dos serviços de forma 

eficaz: 

 
 

Entretanto, ressaltamos que a empresa Ambientallix cometeu um equivoco grave ao afirmar 

categoricamente que as declarações da empresa Recorrida não estão preenchidas conforme lecioona a Lei 

8.666/93. Primeiramente, tanto a Lei Geral de Licitações Nº. 8.666/93, Lei do Pregão Nº. 10.520/2002, 

“NÃO POSSUEM EM SEU CORPO NEM MODELOS E NEM FORMAS DE PREENCHIMENTO DE 

DECLARAÇÕES”, conforme assim afirma a empresa Ambientallix, sendo assim exigidas na Lei 8.666/93 

apenas 02 (Duas) declarações em certames licitatórios a qual faz obrigatoriedade na apresentação que é 

Declaração de Superveniência de Fatos Impeditivos e a Declaração de Emprego de Menores. Na Lei 

10.520/2002 apenas a Declaração de Habilitação. Mostrando-se assim claramente o total desconhecimento 

da empresa Ambientallix acerca das exigências da Lei 8.666/93 e 10.520/2002: 

 
LEI 8.666/93 
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 
interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
IV - regularidade fiscal. 
(Revogado) 
IV – regularidade fiscal e trabalhista; (Redação dada pela 
Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência) 
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o 
da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 
1999) 
 
LEI 8.666/93 
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão 
ser apresentados em original, por qualquer processo de 
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cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 
da administração ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 2o O certificado de registro cadastral a que se refere o § 
1o do art. 36 substitui os documentos enumerados nos arts. 
28 a 31, quanto às informações disponibilizadas em sistema 
informatizado de consulta direta indicado no edital, 
obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais, 
a superveniência de fato impeditivo da habilitação. 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
 
LEI 10.520/2002 
Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a 
convocação dos interessados e observará as seguintes 
regras: 
VII - aberta a sessão, os interessados ou seus 
representantes, apresentarão declaração dando ciência 
de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação e entregarão os envelopes contendo a 
indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à 
sua imediata abertura e à verificação da conformidade das 
propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; 

 

Outro ponto questionado pela empresa Ambientallix é com relação mais uma vez quanto ao 

numero do Pregão o qual já foi discutido acima e devidamente comprovado conforme “prints” da parte 

superior esquerda das referidas declarações da empresa Recorrida, assunto este já esclarecido. 

 

 
No entanto a empresa Ambientallix argumenta que a empresa Recorrida colocou em suas 

declarações o nome do município de Nova Ipixuna/PA e não de Itupiranga/PA. Ocorre que conforme 

“prints” de declarações mostra claramente o nome do município de Itupiranga em todas as declarações, 

sendo tais indagações mera formalidades.  

Porém, cabe aqui ressaltar a esta ilustre CPL que a empresa Ambientallix agiu de má fé com o 

intuito de obter vantagem indevida pelas seguintes razões: 

A empresa Ambientallix no entanto percebeu no edital que havia em alguns modelos de 

declarações o nome do município de Nova ipixuna/PA. No entanto a mesma se manteve inerte ao perceber 

tais equivocos, isto é, provavelmente em suas declarações anexadas ao Portal de Compras Públicas estão 

todas com o nome de Itupiranga no lugar de Nova Ipixuna, daí somente agora depois de todas as fases a 

mesma vem questionar através de Recurso infundado, pois se a mesma percebeu esse erro de digitação por 

parte da CPL a mesma deveria ter feito um Pedido de Esclarecimento ou Pedido de Impugnação de Edital, 

mas preferiu deixar acontecer todas as fases do certame para se obter vantagem indevida, devendo esta ser 

penalizada por tal atitude ilegal. Isto é, a empresa Ambientallix está tentando se aproveitar de uma falha 

(erro de digitação) do edital a qual ela mesma não buscou esclarecer ou impugnar o edital, aproveitando-se 

assim de tal falha para obter vantagem indevida para sagrar-se vencedora de forma irregular. 
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Entretanto já que a empresa Ambientallix questiona os erros de digitação nos modelos de 

declarações do edital do município de Itupiranga/PA; porém, tal Recurso apresentado pela mesma não é 

válido, tornando-se o mesmo totalmente NULO pela seguinte razão bem clara e simples “DOIS PESOS, 

DUAS MEDIDAS”. 

Na última página do Recurso da empresa Ambientallix (página 9), consta o nome de uma 

empresa a qual sequer participou do referido certame em questão, tornando tal Recurso sem efeito e nulo, 

pois após consulta simples ao Site da Receita Federal, constatou-se que essa empresa citada na assinatura 

do Recurso é uma empresa de limpeza urbana localizada no município de Palmas, Tocantins, porém possui 

atividades diferentes e possuem CNPJ’s totalmente diferentes uma da outra. E tanto os sócios de uma 

quanto da outra são pessoas totalmente diferentes. Assim vejamos: 
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Outro ponto questionado pela empresa Ambientallix é com relação a empresa Recorrida ser 

uma ME (página 4). Assim vejamos: 

 
Ocorre que a empresa Recorrida em nenhum momento apresentou declaração falsa como 

afirma a empresa Ambientallix. No entanto a empresa recorrente não está a par das recentes Instruções 

Normativas da Receita Federal, na qual em uma delas, a IN 2.023, de 28 de Abril de 2021, prorroga o 

prazo de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao ano-calendário de 2020, em caráter 

excepcional, para o último dia útil do mês de julho de 2021: 
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Todavia, é preciso destacar que o limite da receita bruta previsto no Art. 3º, da Lei 

Complementar 123/2006, DEVE SER ANALISADO EM FACE DO “EXERCÍCIO ANTERIOR AO DA 

LICITAÇÃO”, isto é de janeiro a dezembro, como regra, neste caso especifico. Ou seja, o Balanço 

Patrimonial referente ao período de escrituração de 01/01/2020 a 31/12/2020 sequer ainda foi finalizado, 

estando este dentro do prazo conforme IN 2.023, a qual prorrogou, excepcionalmente até 31/07/2021 tais 

escriturações. 

Nesse sentido, o próprio TCU já se posicionou recentemente conforme entendimento contido 

no Acórdão TCU 250/2021. Assim vejamos: 

 
ACÓRDÃO TCU Nº. 250/2021  
(PEDIDO DE REEXAME, RELATOR MINISTRO-
SUBSTITUTO WEDER DE OLIVEIRA) 
LICITAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PEQUENA 
EMPRESA. LIMITE. RECEITA BRUTA. APURAÇÃO. 
CRITÉRIO. 
“Para fim de enquadramento como micro empresa ou 
empresa de pequeno porte de acordo com os parâmetros 
de receita bruta definidos pelo art. 3º da LC 123/2006, 
considera-se o período de apuração das receitas 
auferidas pela empresa como sendo de janeiro a 
dezembro do ano-calendário anterior à licitação, e não 
os doze meses anteriores ao certame.” 

 

Ressaltamos ainda que tanto as ME’s quanto as EPP’s possuem os mesmos benefícios 

idênticos, não existindo em nenhuma legislação vigente, principalmente na LC 123/2006, normas que 

contestem, comprovem ou justifiquem que tanto uma ME quanto uma EPP possuem benefícios diferentes, 

exceto as empresas que não se enquadrarem nas definições de ME ou EPP, isto é, as empresas de 

GRANDE PORTE (DEMAIS PORTES). 

 

Outro ponto questionado pela empresa Ambientallix é com relação à Licença de Operação 

(Empresa Transportadora de Substâncias e Resíduos Perigosos), (páginas 6 e 7). Assim vejamos: 

 

 
Fato é que faltou um pouco mais de atenção por parte da empresa Ambientallix ao analisar com 

cautela os documentos da empresa Recorrida, pois conforme fora apresentado neste certamente, a empresa 

Recorrida apresentou 02 (Duas) Licenças de Transporte, inclusive esta questionada que em nada tem a ver 

especificamente com o objeto licitado, tendo sido esta anexada apenas para demonstrar que a empresa 
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Recorrida além de ter autorização e licença para transportar “RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

(RSS) HOSPITALARES”, a mesma também pode, conforme esta Licença questionada, transportar 

“OUTROS TIPOS DE SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS PERIGOSOS”, além dos RESIDUOS 

HOSPITALARES, ficando assim claramente comprovado que o CIV e CIPP apresentados são os mesmos 

contidos na Licença de Operação de Transportes Nº. 11826/2019, válida até 26/08/2023. No entanto o 

veículo questionado MWC-8041 o qual consta na referida Licença de Transportes Nº. 11826/2019, válida 

até 26/08/2023 é o mesmo veículo o qual consta no CIPP acima questionado pela empresa Ambientallix, 

não tendo nada de irregular, conforme documentos abaixo. Assim vejamos: 
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Outro ponto questionado pela empresa Ambientallix é com relação à Licença de 

ARMAZENAMENTO, (página 8). Assim vejamos: 
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Ora, assim como a própria empresa Ambientallix preconiza em seu Recurso, uma empresa que 

possui todas as licenças para Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final, logicamente esta está 

obviamente licenciada a fazer o Armazenamento/Transbordo dos resíduos coletados, uma vez que para 

obter tais licenciamentos ambientais tanto a estrutura física quanto todas as dependências da empresa 

passam por uma rigorosa vistoria pelos órgãos ambientais conforme Alvará de Funcionamento, Sanitário e 

Bombeiros apresentados. Entretanto, se uma empresa não pudesse fazer o Armazenamento/Transbordo dos 

resíduos hospitalares, em hipótese alguma tais licenças ambientais seriam liberadas. 

Considerando a Licença de Operação – LO nº 12540/2021 (anexo), emitida pela Secretaria do 

Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS, a qual licencia a atividade de 

INCINERAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS E/OU PRODUTOS PERIGOSOS, de acordo com a Resolução 

COEMA nº 110/2013, informamos aos interessados que essa mesma tipologia trata-se de uma atividade de 

tratamento térmico de Resíduos Classe I (resíduos perigosos e de serviço de saúde) e Resíduos Classe II 

(resíduos domiciliares), conforme descrito na mesma LO. 

Informamos ainda, que, no que tange o armazenamento/transbordo dos resíduos, cada filial, 

onde é realizada essa atividade, possui sua Licença Municipal (anexo) para a operação da mesma, e que a 

própria LO acima mencionada possui como atividade fim o armazenamento temporário dos resíduos 

quando estes chegam até a unidade de incineração, haja vista que para o licenciamento desta atividade é 

necessário apresentar toda estrutura necessária para acondicionar/armazenar os resíduos de forma 

temporária para realização da triagem e por conseguinte, o tratamento por incineração, de acordo com a 

Resolução CONAMA nº 316/2002. 

No entanto, mais uma vez faltou um melhor entendimento e compreensão por parte da empresa 

Ambientallix pela Lei Geral de Licitações e Contratos Nº. 8.666/93. Porém, o a Art. 30 desta mesma lei, 

bem como a Súmula 263 do TCU são bem claras e enfáticas no que diz respeito à comprovação da 

capacidade técnico-operacional das licitantes, “DESDE QUE LIMITADA ÀS PARCELAS DE MAIOR 

RELEVÂNCIA” e valor significativo do objeto a ser contratado. Assim vejamos: 

 
SÚMULA Nº. 263/2011 – TCU: 
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional 
das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação 
da execução de quantitativos mínimos em obras ou 
serviços com características semelhantes, devendo essa 
exigência guardar proporção com a dimensão e a 
complexidade do objeto a ser executado. 
 
LEI 8.666/93: 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a: 
§ 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)  
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional de nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades 
mínimas ou prazos máximos;                (Incluído pela Lei nº 
8.883, de 1994) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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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) 

 

No entanto, para fins de verificação da qualificação técnica, a Administração poderá exigir dos 

licitantes a apresentação de atestados de desempenho anterior que demonstrem sua capacidade técnica, 

visando preservar a competitividade do certame, todavia, tal exigência somente será válida 

relativamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, nos termos do art. 30, 

inc. I, § 1º da Lei nº 8.666/93. Entretanto no Edital em questão fica claro e evidente que as PARCELAS 

DE MAIOR RELEVÂNCIA DO SERVIÇO ORA A SER PRESTADO DO OBJETO LICITADO É 

COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, não existindo em legislação alguma pertinente a 

procedimentos licitatórios que a empresa deverá comprovar atividades “IDÊNTICAS” ao objeto assim 

como argumenta e afirma a empresa Ambientallix, fato é que nem ela mesma citou qualquer legislação que 

fundamentasse seus argumentos pois não existe nada nesse sentido em nosso ordenamento jurídico. Para 

tanto a legislação é bem clara quanto a capacitação técnica das empresas em se comprovar apenas a 

COMPATIBILIDADE, SIMILARIDADE E SEMELHANÇA, e, não IDENTICOS ao objeto. 

Assim, é possível que um mesmo objeto apresente diversas parcelas de relevância técnica e 

valor significativo. A própria literalidade da Lei nº 8.666/93 deixa clara essa possibilidade ao fazer menção 

a “parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação”. 

Em suma, restarão caracterizados como sendo parcelas de maior relevância os serviços identificados como 

sendo de maior complexidade técnica e vulto econômico, cuja inexecução importe em risco mais elevado 

para a Administração. 

Ocorre que causa muita estranheza e espanto a empresa Ambientallix questionar o 

Armazenamento da empresa Recorrida sendo ela mesma sequer possui Licença para “TRANSBORDO”. 

Nesse contexto acima mencionado pela empresa Ambientallix, a mesma cai em contradição ao afirmar algo 

que nem ela mesmo possui em suas Licenças Ambientais, ou seja, causa muito espanto e estranheza tais 

alegações.  

No entanto, faltou mais uma vez um pouco mais de atenção da empresa Ambientallix ao 

afirmar que a empresa Recorrida em seu Laudo Técnico não possui “ARMAZENAMENTO”. Assim 

vejamos: 

 

 
 

Bastava apenas a empresa Ambientallix analisar todo o Laudo Técnico (página 4/6) 

apresentado e ler com maior cautela para se constatar que a empresa possui sim “ARMAZENAMENTO”. 

Assim vejamos: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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Sendo assim a empresa Ambientallix caiu em contradição ao questionar o Laudo Técnico da 

empresa Recorrida, pois sequer o Laudo Técnico dela própria possui “TRANSBORDO”, apenas Coleta, 

Transporte, Tratamento e Destinação Final. Assim vejamos: 
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Enfim, diante de tantas afirmações infundadas, assinaturas divergentes em seu Recurso sem 

efeito e nulo e contradições por parte da empresa Ambientallix, a mesma ainda solicita em seu Recurso que 

ela seja HABILITADA:  

 
 

 

III - DA JUSTIFICATIVA: 

  

Dos Princípios Norteadores 

  

A licitação é um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos sucessivos e 

coordenados, voltada, de um lado, a atender ao interesse público e, de outro, a garantir a legalidade, de 

modo que os licitantes possam disputar entre si, a participação em contratações que as pessoas jurídicas de 

direito público entendam realizar com os particulares. 

Ora, se a empresa atende a todos os requisitos de habilitação, e apresenta proposta correta, de 

preço demasiadamente vantajoso comparado com o valor ofertado pelos demais licitantes, outrossim 

considerado pela empresa Recorrente como manifestamente inexequível, cabe a entidade pública exigir a 

comprovação de exequibilidade. Comprovada a exequibilidade da proposta, a Administração não 

terá competência para questionar os valores apontados pelo licitante desde que os materiais e o método de 

execução correspondam às exigências editalícias. 

Todavia, o TCU já possui decisões quanto a esta matéria, e, caso a esta ilustre comissão tenha a 

necessidade, esta poderá solicitar, conforme legislação pertinente, doutrinas e Acórdãos do TCU, Planilha 

de Composição de Custos para averiguar a exequibilidade da proposta: 
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Com sapiência, o jurista Marçal Justen Filho leciona: 

 
“Se o particular puder comprovar que sua proposta é 
exequível, não se lhe poderá interditar o exercício do direito 
de apresentá-la. É inviável proibir o Estado de realizar 
contratação vantajosa. A questão é de fato, não de direito. 
Incumbe o ônus da prova da exequibilidade ao particular. 
Essa comprovação poderá fazer-se em face da própria 
Administração, pleiteando-se a realização de diligência para 
tanto.” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 14º Ed, São Paulo: Dialética, 2010, p. 660) 

 

 

Assim vejamos as manifestações do TCU em seus Acórdãos: 

 
ACÓRDÃO 3092/2014-PLENÁRIO, TC 020.363/2014-1 
RELATOR MINISTRO BRUNO DANTAS, 12.11.2014. 
(..) Realizadas as oitivas regimentais após a suspensão 
cautelar do certame, o relator, alinhado à unidade técnica, 
rejeitou as justificativas apresentadas, destacando a 
Súmula-TCU 262 segundo a qual “o critério definido no art. 
48, inciso II, § 1º, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei nº 8.666/93 conduz 
a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, 
devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de 
demonstrar a exequibilidade da sua proposta”. Mencionou 
ainda outras deliberações do Tribunal no sentido de que “a 
desclassificação de proposta por inexequibilidade deve ser 
objetivamente demonstrada, a partir de critérios 
previamente publicados” (grifos do relator). Sobre a questão 
da margem de lucro, o relator relembrou o Acórdão 
325/2007-Plenário que, no seu entendimento, poderia ser 
aplicado para a contratação de serviços continuados: 
“Dependendo da escolha da estratégia comercial, a 
empresa pode ser bem agressiva na proposta de preços, 
relegando a segundo plano o retorno do investimento 
considerado para o contrato … As motivações para 
perseguir o sucesso em uma licitação em detrimento da 
remuneração possível pela execução da obra variam: a 
empresa pode estar interessada na obra específica por 
sinergia com suas atuais atividades; pode haver interesse 
em quebrar barreiras impostas pelos concorrentes no 
mercado …; pode haver interesse em incrementar o 
portfolio de execução de obras da empresa; pode haver 
interesse na formação de um novo fluxo de caixa advindo 
do contrato … Esses exemplos podem traduzir ganhos 
indiretos atuais para empresa ou mesmo ganho futuro, na 
ótica de longo prazo para o mercado. Assim, é possível que 
empresas atuem com margem de lucro mínima em 
propostas para concorrer nas contratações …, desde que 
bem estimados os custos diretos e indiretos.”. Por fim, 
destacou o relator, “não há norma que fixe ou limite o 
percentual de lucro das empresas”, de forma que “atuar 
sem margem de lucro ou com margem mínima não 
encontra vedação legal, depende da estratégia comercial 
da empresa e não conduz, necessariamente, à inexecução 
da proposta”. O Tribunal, seguindo o voto da relatoria, 
considerou procedente a Representação e fixou prazo para 
a anulação do ato de desclassificação da proposta da 
representante. 
 
ACÓRDÃO N.º 1857/2011, TC-009.006/2009-9  
RELATOR MINISTRO SUBSTITURO ANDRÉ LUIS DE 
CARVALHO, 13.07.2011.  
(...) o Ifam agira de modo indevido ao desclassificar a 
empresa que apresentara o menor preço sem lhe conferir 
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oportunidade de comprovar a viabilidade de sua proposta, 
isso porque “os critérios elencados pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, para definir a proposta inexequível 
apenas conduzem a uma presunção relativa de 
inexequibilidade de preços”. Nesse cenário, para o relator, 
considerando que a empresa desclassificada houvera 
apresentado a melhor proposta, caberia ao Ifam diligenciar 
junto a tal pessoa jurídica, “de modo a comprovar a 
viabilidade dos valores de sua oferta, de modo que, ao não 
agir assim, a entidade contratou com preço mais elevado 
sem justificativa plausível para tanto”. Todavia, deixou de 
imputar responsabilidade pelo fato ao Diretor do Ifam, por 
não haver nos autos elementos que vinculassem sua 
conduta à adoção das medidas requeridas. Ainda para o 
relator, a lógica por trás disso é que medidas dessa 
natureza estariam afetas a setores operacionais, a exemplo 
da comissão de licitação, não competindo esse tipo de 
atribuição ao nível gerencial da entidade, na qual se insere 
o dirigente máximo. Assim, no ponto, votou pela não 
responsabilização do Diretor do Ifam, sem prejuízo que 
fossem sancionados os servidores diretamente envolvidos 
com a irregularidade, o que foi acolhido pelo Plenário. 

 

  

IV - DOS PEDIDOS: 

  
Em que preze o zelo e o empenho deste digníssimo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, em 

guardar o caráter isonômico do procedimento, respeitando os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, 

da Moralidade Administrativa, e da Supremacia do Poder Público, entendemos, com toda vênia, que o 

julgamento da fase de habilitação do Pregão Eletrônico foi totalmente legal e transparente, bem como de 

acordo com as exigências editalícias e normas pertinentes vigentes, conforme exaustivamente demonstrado 

nestas contrarrazões. 

E, diante de todo o exposto requer a V. Sas. o conhecimento desta peça recursal, para julgá-la 

totalmente procedente, dando, assim, continuidade ao procedimento, seguindo à adjudicação do contrato à 

empresa R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, respeitando o princípio da economicidade. 

Não sendo este o entendimento de V. Sa., requer sejam os autos remetidos à autoridade 

superior competente, para que, após análise dos mesmos, defira o presente pedido, dando seguimento ao 

processo licitatório. 

   

Nestes Termos Pedimos 

Bom Senso, Legalidade 

e Deferimento. 
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