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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 

DECISÃO

PROCESSO:     21.0.000000844-0 

ASSUNTO: RECURSO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021

    

I – RELATÓRIO

Trata-se de intenção de recurso interposta por OZIEL LUCIANO BRAZ ASSESSORIA E
CONSULTORIA (CNPJ 28.306.309/0001-23), referente ao Pregão Eletrônico nº 025/2021, 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.

Em sua intenção proferida no momento da sessão (CV 0581203) a recorrente insurge-se
contra a habilitação e classificação da empresa - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE (CNPJ
05.342.580/0001-19), alegando que “os 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.”

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

Na sequência o Pregoeiro em substituição emitiu Decisão (0582744) conhecendo do recurso,
mas negando provimento e mantendo inalterada a classificação da empresa UNIVERSIDADE PATATIVA DO
ASSARÉ - UPA.

Em breve resumo, é o relato.

 Passo a decidir.

 II - DA TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

 A Lei nº 10.520/2002, assim como o Decreto 10.024/2019, ao tratarem de recursos em
licitação na modalidade pregão, dispõe que:

“Lei nº 10.520/2002
Art. 4º omissis:
(...)
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das
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razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos;
 
Decreto nº 10.024/2019
Art. 44.  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.

§ 2º  Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no
prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.”

Da mesma forma, o edital de licitação também estabeleceu tais disposições em seu item 13.

Conforme consta da ata da sessão, a recorrente manifestou sua intenção motivada de recorrer
durante a sessão pública do pregão, em atendimento à legislação aplicável, sendo registrados os prazos
pertinentes conforme abaixo transcrito:

“Data limite para registro de recurso: 03/09/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 13/09/2021.
Data limite para registro de decisão: 28/09/2021.”

Entretanto, em que pese o devido registro dos prazos abertos e a comunicação aos
interessados, não foram apresentadas as devidas razões recursais e nem contrarrazões.

Cumpre ressaltar que a não apresentação das razões do recurso, seguindo o entendimento
predominante da doutrina e jurisprudência não afasta a necessidade de julgamento do mesmo em observância aos
princípios ta transparência e autotutela da Administração Pública.

 Neste sentido, vejamos a lição do Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:
"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).

Assim, em observância ao duplo grau de jurisdição que é garantia constitucionalmente
estabelecida, filiamo-nos à corrente que defende ser a mera manifestação da intenção de recorrer, devidamente
acompanhada da motivação, ações suficientes para assim proceder a formalização do Recurso Administrativo.

Portanto, denota-se que a manifestação da intenção motivada de recorrer atende ao disposto
no art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002 e o art. 44, caput, do Decreto 10.024/2019, motivo pelo qual
recebo o recurso interposto, posto que tempestivo.

 III – DA ANÁLISE /FUNDAMENTAÇÃO

Pugna a recorrente de que os valores tanto da vencedora quanto da segunda colocada não
devem prevalecer, haja vista serem valores na órbita de menos de 70% do estimado, alegando ainda a
necessidade de comprovações mais claras de exequibilidade além de mera declaração de preços iguais em outros
contratos.

Inicialmente, 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)
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Ademais, para análise dos argumentos apresentados pela recorrente, 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.”

Pois bem, na ocasião da sessão, quando do julgamento das propostas, conforme se extrai da
Ata da Sessão (CV 0578995), a recorrida do certame, que apresentou um lance no valor de R$ 28.860,00
(vinte oito mil oitocentos e sessenta reais), ou seja, inferior à 70% do estimado (R$ 147.960,00), foi instada a
apresentar documentação pertinente  a fim de se comprovar a exequibilidade do valor do lance ofertado.

Diante de referida diligência, a licitante encaminhou, juntamente com a proposta de preços
consolidada (CV 0578750), declaração de exequibilidade (CV 0578767), e cópias de contratos em execução
comprovando praticar os preços no patamar ofertado, conforme relações abaixo:

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

Deste modo, a licitante atendeu prontamente as disposições retro transcritas estabelecidas pelo
edital haja vista a demonstração de compatibilidade do preço ofertado na licitação com demais outras
contratações contemporâneas, configurando assim, o preço praticado pela empresa no mercado.

Mais uma vez citando Marçal Justen Filho[4] “a desclassificação por inexequibilidade
apenas pode ser admitida como exceção, em hipóteses muito restritas”. Para o autor, “os arts 44, §3º e 48,
II §§ 1º e 2º devem ser interpretados no sentido de que a formulação de proposta de valor reduzido exige
avaliação por parte da Administração.”

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo diapasão, reconhecendo que não
se pode presumir a inexequibilidade de uma proposta, sem que haja oportunidade para o licitante demonstrar a
viabilidade da sua proposta:

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA INEXEQUÍVEL. ART. 48, I E
II, § 1º, DA LEI 8.666/93. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
PELO LICITANTE DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
questão controvertida consiste em saber se o não atendimento dos critérios objetivos previstos no
art. 48, I e II, § 1º, a e b, da Lei 8.666/93 para fins de análise do caráter exequível/inexequível da
proposta apresentada em procedimento licitatório gera presunção absoluta ou relativa de
inexequibilidade. 2. A licitação visa a selecionar a proposta mais vantajosa à Administração
Pública, de maneira que a inexequibilidade prevista no mencionado art. 48 da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos não pode ser avaliada de forma absoluta e rígida. Ao contrário, deve
ser examinada em cada caso, averiguando-se se a proposta apresentada, embora enquadrada em
alguma das hipóteses de inexequibilidade, pode ser, concretamente, executada pelo proponente.
Destarte, a presunção de inexequibilidade deve ser considerada relativa, podendo ser afastada,
por meio da demonstração, pelo licitante que apresenta a proposta, de que esta é de valor
reduzido, mas exequível. 3. Nesse contexto, a proposta inferior a 70% do valor orçado pela
Administração Pública (art. 48, § 1º, b, da Lei 8.666/93) pode ser considerada exequível, se houver
comprovação de que o proponente pode realizar o objeto da licitação. [...] a vencedora do
certame “demonstrou que seu preço não é deficitário (o preço ofertado cobre o seu custo)”. [...]
(STJ - REsp: 965839 SP 2007/0152265-0, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data
de Julgamento: 15/12/2009, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010).

A própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União, vem se posicionando no mesmo
sentido, ou seja, reconhece a necessidade de abrir o contraditório à empresa proponente, antes de promover sua
desclassificação tendo, inclusive, sumulado o tema:
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“TCU - SÚMULA N.º 262 - 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.”
 
“Assuntos: INEXEQUIBILIDADE e LICITAÇÕES. DOU de 23.08.2011, S. 1, p.94. Ementa: alerta ao
SENAI/RJ quanto à constatação das seguintes impropriedades verificadas na condução de um
convite: a) [...] b) aferição da inexequibilidade da proposta de uma empresa licitante privada de
extintores, ao convite, que encerrava a oferta menos onerosa para o SENAI/RJ, em caráter sumário
e baseada em restrito referencial de preços, e com base no orçamento em vez do valor médio das
propostas, bem assim, sem propiciar a oportunidade de demonstração da exequibilidade da
proposta, contrariando a finalidade precípua da licitação, que é a obtenção da proposta mais
vantajosa para a administração (cf. art. 2º do RLC/SENAI), e o entendimento jurisprudencial que
se extrai da Sumula/TCU nº 262 (itens 9.2.2 e 9.2.3, TC-008.075/2009-1, Acórdão nº 6.439/2011-1ª
Câmara).

Ademais a empresa, em sua declaração, afirma também que “já possui contratos ativos com
outros órgãos no Estado do Tocantins, possibilitando uma redução significativa nos nossos custos
operacionais e por consequência na redução do valor da taxa de administração ofertada, tais como: 1-
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins e 2- Fundação Municipal da Juventude de Porto
Nacional.”. Apresenta ainda o fato de já manter escritório na localidade para atendimento dos referidos
contratos, como motivação para a redução de seus custos, haja vista que não haverá a necessidade da
contratação de pessoal específico para atendimento desta Instituição.

Assim, considerando que a presunção de inexequibilidade é relativa, e não absoluta, é de se
entender que a pregoeira agiu corretamente, primeiro ao perceber que o preço ofertado estava num valor 70%
inferior ao orçado pela Administração, e posteriormente ao instar a licitante provisoriamente classificada para que
demonstrasse que o preço apresentado está dentro de sua realidade contratual, ocasião em que a Universidade
Patativa do Assaré – UPA, apresentou contratos recentes que encontram-se em execução com preços até
inferiores ao ofertado à essa DPE-TO e justificativa plausível que demonstram a redução dos seus custos para
operacionalizar o objeto licitado.

Portanto, verifico que não assiste razão para reverter a classificação da empresa Universidade
Patativa do Assaré – UPA,  do presente procedimento licitatório.

 IV – CONCLUSÃO                                                  

Diante do exposto, e em atendimento às normas legais e do instrumento convocatório, mesmo
não apresentadas as razões de recurso CONHEÇO da irresignação, mas, no mérito, NEGO-LHE provimento
pelas razões acima aduzidas, mantendo-se incólume a CLASSIFICAÇÃO da empresa UNIVERSIDADE
PATATIVA DO ASSARÉ – UPA, CNPJ nº 36.181.473/0001-80, atinente ao Pregão Eletrônico nº 025/2021.

Publique-se.

 

Gabinete da Defensora Pública-Geral, em Palmas-TO, aos 17 dias do mês de setembro
de 2021.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em
17/09/2021, às 09:49, 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 0583353 e o código CRC CEF35FC2.



17/09/2021 11:15 SEI/DPTO - 0583353 - Decisão

sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=605601&infra_sistema=1000… 5/5

21.0.000000844-0 0583353v3


