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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br 

RESPOSTA

PROCESSO N°       : 21.0.000000948-0
ASSUNTO               : Resposta - Pedido de Esclarecimento
1. Vem ao exame desta Comissão o pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 27/2021, cujo objeto
é a Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos
destinados a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, conforme especificações e condições constantes
do Termo de Referência, ANEXO I deste Edital, formulado pela empresa GPSC LICITAÇÕES
PÚBLICAS.
 
PERGUNTA: 
Ilustríssimo(a) Senhor(a) Pregoeiro(a), boa noite.
Sirvo-me do presente para requerer o seguinte esclarecimento:
O item 4.2 do Termo de Referência possui a seguinte redação: 4.2. Não serão aceitas propostas com
valores unitários ou globais iguais a R$ 0,00 (zero) assim como também não serão aceitos valores
unitários ou globais inferiores a R$ 0,01 (um centavo).
Por consequência lógica, adotando uma leitura em sentido contrário, é possível deduzir que serão
aceito valores globais até R$ 0,01, desde que comprovado sua exequibilidade.
Contudo, este(a) pregoeiro(a) ao responder o pedido de esclarecimento formulado nos autos do certame,
fundamentou nos seguintes termos:
“3: Gostaríamos de saber, já que não é aceito na proposta o valor igual a zero (R$0,00) e nem negativo.
Desta forma, praticamente todos irão empatar ofertando a menor unidade monetária com até duas casas
decimais, R$ 0,01, perguntamos como será o sorteio: presencial ou eletrônico pelo sistema ou será
vencedor aquele que efetuar o primeiro registro de proposta no sistema? RESPOSTA: Inicialmente é de se
destacar que a interpretação da consulente está equivocada, pois não há hipótese de aceitação de valor
em patamar de um centavo, como foi colocado. Isso porque, conforme o subitem 8.19 do Edital, a
disputa se dará pelo valor total do item, de sorte que o critério de julgamento será o menor valor total da
remuneração do Agente de Viagem. No mesmo sentido, em conformidade com o subitem 9.2.4.2, do
instrumento convocatório, proposta em valor inferior a 70% do estimado pode ser considerada
inexequível. Por seu turno, os critérios de desempate constam do subitem 8.21 a 8.22 CONCLUSÃO
Diante do exposto, essa é a resposta para o pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico n.º
27/2021. Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também
estamos dando publicidade nos sítios www.defensoria.to.def.br e www.comprasnet.gov.br.”
Dessa forma, verifica-se o a evidente contrariedade entre a orientação dada pelo(a) Ilustríssimo(a)
Senhor(a) Pregoeiro(a), vez que edital apenas proíbe valores unitários ou globais INFERIORES a R$
0,01, sendo plenamente possível, nos termos do edital, valores globais até R$ 0,01, vide item 4.2 do Termo
de Referência.
Tendo em vista o exposto, servimos do presente para requerer que o(a) Ilustríssimo(a) Senhor(a)
Pregoeiro(a) esclareça se será aceito valor global/unitário no valor de R$ 0,01 conforme expressamente
autorizado no edital, ou se os licitantes deverão apresentar suas propostas em conformidade a orientação
dada por este(a) Ilustríssimo(a) Senhor(a) Pregoeiro(a), ou seja, não sendo admitido valores unitários ou
globais no valor de R$ 0,01, em que pese o Termo de referência proibir apenas valores INFERIORES a
tal valor.

http://www.defensoria.to.def.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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RESPOSTA: 
Após a protocolização do pedido de esclarecimento, via e-mail, em atenção ao Parágrafo Único, do Art.
17, do Decreto 10.024/2019, os autos foram encaminhados à Diretoria Jurídica desta DPE-TO a fim de
subsidiar resposta tecnicamente adequada, face ao questionamento entre o subitem 4.2 do Termo de
referência e o subitem 9.2.4.2. do Edital de Licitação, sendo a manifestação incorporada na presente
decisão nos termos abaixo aduzidos.
 
“A Lei 8.666/93, a qual estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos,  em seu
artigo 3º explicita o desiderato do processo licitatório:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe
são correlatos. (grifo nosso).
 

Nesse contexto, fica clara a preocupação do legislador com a eficiência do processo seletivo, aqui
traduzida na expressão "proposta mais vantajosa". Tal proposta deve ser entendida não simplesmente
como aquela que oferta o menor preço, mas aquela que alia esse aspecto à capacidade de o fornecedor
honrar todos os compromissos e exigências do edital.
 
Noutro giro, a Lei 8.666/93 em seu art. 48 assim estabelece:
 

Art. 48.  Serão desclassificadas:

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis,
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 inexeqüíveis, 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) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela
administração, ou                 (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
b) valor orçado pela administração.            (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
 

Nesse prumo, oportuno anotar que "a proposta inexequível é aquela que não se reveste de condições de ser
cumprida, porquanto gera ao seu autor mais ônus do que vantagens." (NIEBUHR, 2005, p. 195). Desse
modo, a não identificação de tais propostas na fase de aceitabilidade ocasiona danos irreparáveis à eficácia
do processo licitatório.
No que tange à inexequibilidade da proposta no pregão, assim se expressa Marçal Justen Filho:

A licitação destina-se – especialmente no caso do pregão – a selecionar a proposta que acarrete o menor
desembolso possível para os cofres públicos. Logo, não há sentido em desclassificar proposta sob fundamento
de ser muito reduzida. Ao ver do autor, a inexequibilidade deve ser arcada pelo licitante, que deverá executar
a prestação nos exatos termos de sua oferta. A ausência de adimplemento à prestação conduzirá à resolução
do contrato, com o sancionamento adequado. (JUSTEN FILHO, 2009, p.182)

 

Nesse jaez,  é também o posicionamento do Tribunal de Contas da União. Reproduz-se abaixo excerto do
voto condutor do Acórdão TCU nº 697/2006 - Plenário, proferido pelo eminente Ministro Ubiratan Aguiar:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art48%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art48%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art48%C2%A71
https://jus.com.br/tudo/tribunal-de-contas
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[...]
9. A desclassificação de propostas em razão de preço tem por objetivo evitar que a administração contrate
bens ou serviços por preços excessivos, desvantajosos em relação à contratação direta no mercado, ou
inexequíveis/irrisórios, que comprometam a satisfação do objeto almejado com consequências danosas à
administração.

10. No que se refere à inexequibilidade, entendo que a compreensão deve ser sempre no sentido de que a
busca é pela satisfação do interesse público em condições que, além de vantajosas para a
administração, contemplem preços que possam ser suportados pelo contratado sem o
comprometimento da regular prestação contratada. (Acórdão TCU 697/2006 - Plenário)
 

In casu, consoante disposição do subitem 3 do termo de referência verificou-se o preço estimado em R$
2,01 para a remuneração unitário do agente de viagem RAV num contexto estimado de 140 emissões.
Logo, conclui-se que propostas inferiores a 70% do valor estimado se enquadraria no primeiro requisito do
subitem 9.2.4.2 do Edital de Licitação.
Entretanto, na segunda parte do subitem 9.2.4.2 do Edital de Licitação verifica-se  a disposição
de  que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os
custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.
Outrossim, verifica-se a necessidade de se atentar ao interesse público sendo analisado o contexto da
proposta mais vantajosa a Administração Pública aliado aos preços que efetivamente possam ser suportado
pela futura contratada para a regular prestação dos serviços.
Pelo o exposto, conclui-se que, na hipótese de serem apresentados preços inferiores a 70% do valor
estimado, poderá ser analisado através de documentação que os preços eventualmente apresentados na
presente licitação são coerentes com os de mercado."
Harmonizando com a resposta anteriormente publicada, em que foi dito que não há hipótese de aceitação
de valor em patamar de um centavo, e conforme esclarecido naquela ocasião, tal valor pode vir a ser
considerado inexequível. Contudo, como destacado na manifestação acima, o fornecedor pode vir a ser
instado à demonstrar a viabilidade da proposta no preço ofertado.
 
CONCLUSÃO
Diante do exposto, essa é a resposta para o pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico n.º
27/2021.
Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos
dando publicidade nos sítios www.defensoria.to.def.br e www.comprasnet.gov.br.

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em
10/09/2021, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php
informando o código verificador 0581339 e o código CRC 2403B1FE.
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