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DECISÃO

PROCESSO N°: 22.0.000000377-1

ASSUNTO: Decisão pregoeiro

Versa o presente sobre recurso interposto, pela empresa 3J ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ nº 27.623.382/0001-66, referente ao Pregão Eletrônico nº 10/2022, que tem por objeto a Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia, para a execução de base para a
acomodação de módulos adaptados tipo contêiner e serviços acessórios, com fornecimento de mão de
obra, equipamentos e materiais nos ambientes internos e externos, para implantação do Econúcleo da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS no município de Natividade – TO.

 

1. DA INTENÇÃO DE RECURSO E SUA ACEITAÇÃO
Na sessão pública do Pregão Eletrônico 10/2021, a empresa manifestou intenção de recurso com os
seguintes dizeres:

Nos itens 5,6 e 7, a empresa vencedora no menor preço é EPP e está debaixo da legislação pertinente
Lei n. 123/2006, parágrafo primeiro do art. 42, que diz: Art. 42. – Nas licitações públicas, a
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato (Grifo nosso). Por tanto não pode a outra
empresa ser tida habilitada nesses itens, pois houve lance com preço menor por empresa EPP.

O intencionamento recursal foi aceito, abrindo-se prazo para apresentação das razões e respectivas
contrarrazões.

2. DAS RAZÕES
Em suas razões a recorrente dignou-se à aduzir apenas o seguinte:

Referente itens 5, 6 e 7 do grupo 1, menor preço ofertado pelo recorrente, direito a habilitação e
aceitação, empresa recorrente é beneficiária da Lei nº 123/2006. O Art. 42 desta Lei dá ao recorrente
direito de habilitação mesmo com irregularidades fiscais.

 

3. DAS CONTRARRAZÕES
Não houve contrarrazão.

 

4. DA ANÁLISE

Imperioso ressaltar que todos os julgados da administração pública estão embasados nos princípios
insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, conforme segue:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 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 lhes são correlatos.

Ressalte-se que tal disposição é corroborada pelo disposto do Art. 2º do Decreto nº 10.024/2019:



Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do
desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

É indiscutível que o pregoeiro responsável deve sempre avaliar os licitante, evitando-se, a todo custo,
inabilitações e/ou desclassificações precipitadas, cujos motivos ensejadores possam ser facilmente
sanados.

Dito isso, passa-se a análise do mérito do recurso interposto pela licitante 3J ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA, suas considerações e decisão:

A recorrente alega que a empresa classificada não pode ser habilitada nos itens 5,6,7, pois houve lance
menor ofertado por outra empresa que é usuária dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, referente
às Microempresas e empresas e Pequeno Porte.

De plano é de se negar qualquer razão à recorrente, porquanto o certame em evidência se consubstancia
em licitação de ampla concorrência onde, de fato, o Edital, trouxe previsão de tratamento favorecido para
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme subitem 5.1.3 e item 10 do instrumento
convocatório, cuja redação é a seguinte:

“5.1.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

(...)

10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

10.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada,
proceder-se-á da seguinte forma: a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema,
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em
que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

10.2 Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na
forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes
que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;

10.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate;

10.4 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo
Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;

10.5 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes.”

 

Tal previsão, contudo, não aplica ao caso concreto, fundamentalmente porque não houve participação de
grande empresa no certame, ocasião em que a primeira classificada também se enquadra como ME/EPP,
logo, encontra-se no mesmo patamar de igualdade da recorrente, não havendo que se cogitar de empate real
ou ficto que abarque a pretensão.

De outro lado, a Recorrente ao que se percebe não se atentou ao fato de que o critério de julgamento é o
menor preço global do grupo único, e não de itens isolados, conforme previsão do subitem 9.19 do Edital.



“O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste Edital e seus
anexos.”

No caso vertente, portanto, a administração entendeu por bem que seria mais adequado a contratação por
lote a fim de melhor operacionalizar a prestação dos serviços, como bem se percebe no subitem 2.3 do
Termo de Referencia, ANEXO I ao Edital:

2.3. A contratação deverá ser realizada com execução indireta, mediante a contratação de empresa em
licitação do tipo menor preço global por lote único. A divisão por um único lote se justifica por se
tratar de serviços comuns de engenharia de natureza semelhante e de execução dependente uns dos
outros, tendo em vista que a divisão por itens prejudicaria a operacionalização dos serviços,
impossibilitando questionamento quanto à garantia dos mesmos, pois caso a execução se desse por
empresas distintas em um mesmo objeto, seria impossível a apuração de possíveis falhas.(grifei)

Tratando-se de licitação por grupo, a melhor proposta é apurada não pelo valor por item, mas sim o valor
global apresentado, o qual é o vantajoso para a Administração face à melhor operacionalização da
prestação dos serviços conforme bem justificado no bojo dos autos.

 

A empresa recorrente apresentou um valor global de R$ 108.130,00 (cento e oito mil e cento e trinta
reais), ao passo que a empresa habilitada apresentou um valor global de R$ 107.417,84 (cento e sete mil,
quatrocentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), sendo, portanto, declarada vencedora no preço.

 

Desse modo, não tendo a Recorrente se atentado para a letra do edital, deixa-se expresso, mais uma vez
que o critério de julgamento era o menor preço por grupo, e não o menor preço de cada item, conforme
expresso nos subitens 2.2 e 9.19 do Edital:

 

“2.2. A disputa se dará por item e o critério de julgamento adotado será o de menor preço global,
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

(...).

9.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste Edital e seus
anexos.”

Considerando os termos do edital e seus anexos, conforme já mencionado, não há que se falar em
aceitação de itens isolados para empresas separadas, sob pena de violação à vinculação ao instrumento
convocatório, no que pertine ao critério de julgamento.

Dessa forma, conclui-se que a apresentação do Recurso pela licitante 3J ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA encontra-se desprovido de razão, e que as suas proposições são insuficientes para
reconsideração.

 

5. DECISÃO

Isto posto, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto pela empresa 3J ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA, no processo licitatório referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2022, no
mérito, mantenho inalteradas as deliberações constantes da ata da sessão e a classificação da empresa
CVBRAS CONSTRUTORA LTDA habilitada no Pregão.

Submeto-me a presente decisão à Autoridade Competente, conforme inciso IV, do art,. 13, do Decreto nº
10.024/2019.
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