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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°:  21.0.000000844-0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 25/2021
ASSUNTO: Resposta à Intenção de Recurso

 

Versa o presente sobre intenção de recurso interposta por OZIEL LUCIANO BRAZ ASSESSORIA E
CONSULTORIA. CNPJ 28.306.309/0001-23, referente ao Pregão Eletrônico nº 25/2021, que tem por
objeto a Contratação de agente de integração para fins de execução do Programa de Estágio no âmbito da
Defensoria Pública do Estado do Tocantins, visando o preenchimento de vagas de estágio, não obrigatório,
remunerado, por estudantes de cursos de educação superior, educação profissional, ensino médio, da educação
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos,
conforme previsto na Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008 e legislação interna desta Defensoria Pública.

 

1.  DA INTENÇÃO DE RECURSO

A referida empresa intencionou recurso, na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 25/2021, no seguinte sentido:
O (sic.) valores apresentados são irrisórios, + de 70% de desconto do
estimado em edital. tanto da vencedora quanto da segunda colocada não
devem prevalecer. vejam 5,20 por bolsa por um processo exigente, com 200
bolsas, ciclos de R&S, avaliações, recursos humanos, tecnologias,
softwares, impostos, seguro, taxa bancaria, insumos, emissão de atestados.
Solicitamos nosso direito a recurso e comprovações mais claras de
exequibilidade do que mera declaração de preços iguais em outros
contratos.

 

2. DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos recursais a intenção de recurso foi aceita, abrindo-se prazo para apresentação das
razões e respectivas contrarrazões, tendo os mesmos transcorridos sem nenhuma manifestação.

Entretanto, em que pese o não oferecimento das razões recursais entende-se que, ainda assim, deve o pregoeiro
apreciar o inconformismo.

Aliás, nesse sentido é a lição abaixo, senão vejamos:
“o licitante manifesta intenção de recorrer, mas no prazo legal não ingressa
com as razões de recurso. Nessa hipótese o direito de recorrer não decaiu.
Ao apresentar a motivação na sessão, o recorrente externou seu
inconformismo. Deve o pregoeiro, mesmo que no prazo legal não sejam
juntadas as razões, examinar a questão e decidir fundamentadamente.”
(JACOBY FERNANDES. Jorge Ulisses. Sistema de registro de preços e o
pregão presencial e eletrônico. Belo Horizonte: Forum, 2015, pg. 534).

Em razão disso, conheço da irresignação.

 



15/09/2021 16:00 SEI/DPTO - 0582744 - Resposta

sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=604965&infra_sistema=1000… 2/3

3. ANÁLISE

Pugna a recorrente de que os valores tanto da vencedora quanto da segunda colocada não devem prevalecer,
pois solicita comprovações mais claras de exequibilidade do que mera declaração de preços iguais em outros
contratos.

Vejamos a literalidade expressa nos termos do edital:
10.2.4.2. Considerar-se-á inexequível a proposta com valor inferior a 70%
do estimado, e 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.

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)

Pois bem, na ocasião da sessão, no julgamento das propostas, a primeira colocada no certame apresentou um
lance no valor de R$ 28.860,00(vinte oito mil oitocentos e sessenta reais), ou seja, com desconto de mais de
70% do estimado, entretanto, conforme se extrai da ata de sessão o licitante foi diligenciado a fim de se
manifestar e comprovar o valor do lance ofertado, já que este estava em patamar considerado inexequível:

Pregoeiro 30/08/2021 15:10:33 Para UNIVERSIDADE PATATIVA DO
ASSARE - Tendo em vista que o lance final ofertado ficou em patamar
considerado inexequível pelo edital, e considerando o disposto no
subitem10.2.4.2, bem como que apesar da grande quantidade de atestados
de capacidade técnica apresentados,
Pregoeiro 30/08/2021 15:11:07 Para UNIVERSIDADE PATATIVA DO
ASSARE - alguns deles acompanhados dos respectivos contratos, não foi
possível apurar a capacidade de prestação dos serviços licitados no preço
final apresentado pela licitante. Pregoeiro 30/08/2021 15:11:31 Para
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - Desse modo, solicita-se que
apresente documentação comprobatória de que consegue fazer face à
contratação, nos moldes do disposto no subitem 10.2.4.2. do Edital, na
convocação do anexo.

Diante da diligencia realizada pela pregoeira, o licitante encaminhou juntamente com a proposta de preços
consolidada (evento 0578750), declaração de exequibilidade (evento 0578767), sendo que nesta declaração
continham anexos de contratos comprovando praticar preços no patamar ofertado, conforme relações abaixo:

Fundação Municipal da Juventude de Porto Nacional - TO, contrato nº:
008/2021 (em anexo), com valor de Taxa de Administração a R$ 3,85;
 (evento 0578756)
Município de Sapucaia do Sul - RS, contrato nº: 135/2021 (em anexo), com
valor de Taxa de Administração mínima de R$ 3,74; (evento 0578763)
Município de Rondon – PR, contrato nº: 62/2020 (em anexo), com valor de
Taxa de Administração mínima de R$ 4,54; (evento 0578763)
Empresa de Planejamento e Logística (EPL), contrato nº: 13/2020 (em
anexo), com valor de Taxa de Administração a R$ 3,68; (evento 0578752)

Portanto, ao contrário do afirmado pela Recorrente, não se tratou de mera declaração de exequibilidade por
parte do licitante classificado, que comprovou conseguir praticar o preço ofertado mediante contratações
contemporâneas.

Derradeiramente, impende destacar que a presunção de inexequibilidade é relativa,  e não absoluta, motivo pelo
qual é de se entender que a pregoeira agiu corretamente, primeiro ao perceber que o preço ofertado estava num
valor muito inferior ao orçado pela Administração, e posteriormente ao instar o licitante provisoriamente
classificado para que demonstrasse que o preço apresentado está dentro de sua realidade contratual, ocasião em
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que a Universidade Patativa do Assaré – UPA, apresentou contratos recentes com preços até inferiores ao
ofertado à essa DPE-TO.

 

4. CONCLUSÃO

Com base na motivação supra, mesmo não apresentadas as razões de recurso, conheço da irresignação,
mantendo-se inalterada a classificação da empresa UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA.

A presente decisão será incluída no sistema comprasnet na forma de aviso eis que, como visto alhures, não há
campo próprio após o não oferecimento das razões.

Como atestado em situação semelhante, evento 0558241, diante da ausência de campo para inclusão da decisão,
tanto do Pregoeiro, como do Gestor, o ícone para adjudicação encontra-se disponível ao pregoeiro. Entretanto,
deixa-se de proceder à adjudicação até apreciação do presente pela autoridade superior.

Isto posto, encaminho os presentes à autoridade superior para análise e deliberação

Palmas 15 de setembro de 2021.
 

Jefferson Lustosa Maciel

Pregoeiro em substituição[1]

 

[1] Férias da pregoeira titular

Documento assinado eletronicamente por Jefferson Lustosa Maciel, Pregoeiro (a) em
substituição, em 15/09/2021, às 15:56, 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 0582744 e o código CRC D8E8CEC8.
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