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DECISÃO DA PREGOEIRA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Pregão Eletrônico nº 02/2020 
Processo Administrativo n° 285/2019 
Recorrente: DIGITAL JUNDIAI LTDA – CNPJ 04.839.879/0001-10 
Recorrida: TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA – CNPJ 64.799.539/0001-35 
 
 

Encaminho a presente decisão à apreciação da autoridade superior deste Conselho Regional 

para análise e julgamento do recurso interposto pela licitante doravante denominada Recorrente, 

contra o ato da Pregoeira que decidiu pela aceitação da proposta e consequente habilitação da empresa 

TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. 

 

I.   DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS, DOS PRAZOS E DO CONHECIMENTO DAS RAZÕES 

Após habilitação da empresa vencedora TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, 

ocorrida em 10/03/2020, iniciou-se o prazo para manifestação de intenção de recurso.  

A Recorrente manifestou interesse em recorrer, tendo sua manifestação aceita pela pregoeira por 

atender aos pressupostos legais de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e 

motivação. 

Foram informadas tanto no chat quanto no campo próprio do sistema as datas limites para 

apresentação das Razões, Contrarrazões e Decisão da pregoeira, conforme legislação e item 10.3 do 

edital. 

II.   DA RAZÃO DE RECURSO 

As razões de recurso foram inseridas no sistema Compras Governamentais (fls. 700 a 701 do 

processo) e, em síntese, a Recorrente alega que: 

a) o valor unitário de R$0,0026 por página ofertado pela Recorrida em sua proposta para o 

item 2 está em absoluto descompasso com a realidade do mercado, sendo inexequível; 

b) para a elaboração da proposta, a Recorrida valeu-se do uso de quatro casas decimais para o 

valor dos serviços variáveis, enquanto o item 10.6 do Anexo I do Edital limitava a proposta à 

utilização de apenas três casas decimais;  

c) a proposta deveria ter sido desclassificada, uma vez que ao multiplicar o valor unitário por 

página limitado à três casas decimais haveria uma diferença no valor total, diferente do 

declarado, o que comprometeria a proposta;  

d) o Edital traz regra clara no sentido de não aceitação de preços inexequíveis, conforme itens 

8.1, 8.4 e seus subitens, obrigando a Pregoeira a desclassificar a proposta que não venha a 
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comprovar sua viabilidade, em razão do princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório; 

e) a planilha de composição de custos apresentada pela Recorrida não traz detalhamento dos 

métodos de cálculo para obtenção do valor final, tratando-se de mera conta de chegar; 

A Recorrente cita ainda, em sua defesa, o disposto no § 3º do art. 44 da Lei 8.666/93, ao afirmar 

que se trata de proposta irrisória, no qual a excepcionalidade não foi comprovada pela Recorrida, 

estando ausentes elementos que demonstrem a exequibilidade. 

Por fim, requer o deferimento do recurso administrativo para que a licitante TECNOSET 

INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA seja desclassificada, sendo declarada a Recorrente, por fim, 

vencedora do certame; e, caso seja mantida a decisão da Pregoeira, que o recurso seja submetido à 

autoridade hierárquica superior para decisão final.  

 

III.   DA CONTRARRAZÃO 

Foram apresentadas as contrarrazões, tempestivamente, por meio do sistema Compras 

governamentais, conforme documento de fl. 702 do processo onde, suscintamente, alegou a licitante 

Recorrida que:  

a) são infundadas as manifestações da Recorrente sobre a inexequibilidade da proposta 

apresentada pela Recorrida, posto que todos os custos foram contemplados na planilha de 

formação de preços apresentada no certame ; 

b) trata-se de empresa sólida e séria, com ampla experiência no mercado atuando em todo 

território nacional; 

c) o critério de julgamento do certame, menor preço, foi considerado para que a esta ofertasse 

menor preço à Administração, responsabilizando-se pelos valores e pela exequibilidade da 

proposta; 

d) ratifica seu compromisso e de sua proposta, reafirmando, que a mesma é firme, concreta e 

séria; 

e) a Recorrente acusa sem prova (allegatio et non probatio, quasi non allegatio) e se utiliza de 

referências próprias para atacar a proposta da Recorrida; 

f) não há no edital qualquer regra sobre uso de quatro casas decimas, havendo apenas 

indicação não impositiva no Termo de Referência em seu item 10.6; 

g) o recurso apresentado é meramente protelatório, já que não traz qualquer argumento 

sólido a ensejar a revisão do escorreito julgamento proferido. 

A Recorrida cita ainda em sua defesa jurisprudência pacífica do TCU no sentido de que a 

inexequibilidade não se presume, e especialmente para aquisições de bens de consumo e serviços 

comuns não se aplica a regra do artigo 48, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.  

Por fim, requer a Recorrida que seja negado provimento ao recurso interposto pela Recorrente 

e mantendo-se a decisão que declarou a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 
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vencedora no certame, por seus próprios e jurídicos fundamentos e como medida de atendimento a lei 

e aos princípios que regem as licitações. 

 

IV.  DA ANÁLISE DA PREGOEIRA 

Primeiramente, cabe elencar algumas premissas no que diz respeito à exequibilidade, conforme 

estabelecido na literatura jurisprudencial, que serviram de amparo na tomada de decisão por esta 

Pregoeira ao aceitar a proposta apresentada pela Recorrida. 

 De acordo com a Lei 8666/1993, em seu art. 48, inc. II, poderá ser desclassificada a proposta 

que for considerada inexequível. 

“Art. 48.  Serão desclassificadas: 

[...] 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com 

preços manifestamente inexequíveis, 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.” (Grifo meu) 

 Na mesma direção, a Instrução Normativa nº 05/2017 do SLTI/MPOG diz que: 

“9.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

c) apresentarem preços finais superiores ao valor máximo estabelecido pelo órgão ou 

entidade contratante no ato convocatório; 

d) apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis; e 

e) não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e a 

produtividade apresentada. 

9.2. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, 

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da 

contratação pretendida; 

[...] 

9.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na 

forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua 

exequibilidade, podendo ser adotado, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

[...] 

e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

f) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou 

com a iniciativa privada; 

[...] 

9.6. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos preços 

ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e 
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evidente pela análise da planilha de custos e formação de preços, não sendo possível a 

sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a 

legalidade e exequibilidade da proposta.” (Grifamos.) 

 Assim, a presunção de inexequibilidade oriunda do cálculo previsto no § 1º do art. 48 é relativa. 

Por conta disso, independentemente da adoção desse critério como mais um elemento para subsidiar a 

atuação do pregoeiro no julgamento das ofertas, faz-se necessário diligenciar e/ou oportunizar ao 

licitante demonstrar o contrário. Essa conclusão encontra respaldo na Súmula nº 262 do Tribunal de 

Contas da União, a qual estabelece: 

“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.” (Grifo meu) 

 Nesse mesmo sentido, a Corte de Contas, no Acórdão nº 2.143/2013 – Plenário, ponderou: 

“a apreciação da exequibilidade de propostas não é tarefa fácil, pois há dificuldades em 

se fixar critérios objetivos para tanto e que não comprometam o princípio da busca da 

proposta mais vantajosa para a administração. Nessa linha, esta Corte já se manifestou 

em diversas oportunidades que os critérios objetivos, previstos nas normas legais, de 

aferição da exequibilidade das propostas possuem apenas presunção relativa, cabendo à 

administração propiciar ao licitante que demonstre a viabilidade de sua proposta.” 

 E, nas palavras do ilustre professor Marçal Justen Filho, em sua obra “Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos”: 

“(...) A questão fundamental não reside no valor da proposta, por mais ínfimo que o seja 

– o problema é a impossibilidade de o licitante executar aquilo que ofertou. A formulação 

desse juízo envolve uma avaliação da capacidade patrimonial do licitante. Se ele dispuser 

de recursos suficientes e resolver incorrer em prejuízo, essa será uma decisão empresarial 

privada.(...)” 

 Sobre a apresentação de proposta com valores inferiores ao fixado pela Administração, diz o 

Acórdão 1.092/2010 do TCU: 

“(...) 13. (...). É claro que um particular pode dispor de meios que lhe permitam executar o 

objeto por preço inferior ao orçado inicialmente. Não obstante, não há como impor 

limites mínimos de variação em relação ao orçamento adotado aplicáveis a todas as 

hipóteses". 

 O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a interpretação do 

dispositivo não seja rígida, literal e absoluta. A presunção de inexequibilidade, também para a 

jurisprudência, deve ser relativa, oportunizando à licitante a demonstração de exequibilidade da 

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, 
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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), tendo inclusive comprovado uma 

margem de lucratividade”. [...] (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). 

 No mesmo sentido vem a pacificada posição do Tribunal de Contas da União, como se verifica, 

por exemplo: 

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. (Acórdão 

587/2012 - Plenário, Rel. Min. Ana Arraes) 

 Corrobora deste entendimento o renomado doutrinador Marçal Justen Filho: 

Como é vedada licitação de preço-base, não pode admitir-se que 70% do preço 

orçado seja o limite absoluto de validade das propostas. 

Tem de reputar-se, também por isso, que o licitante cuja proposta for inferior ao limite 

do § 1º disporá da faculdade de provar à Administração que dispõe de condições 

materiais para executar sua proposta. Haverá uma inversão do ônus da prova, no sentido 

de que se presume inexequível a proposta de valor inferior, cabendo ao licitante o 

encargo de provar o oposto (JUSTEN FILHO, 2010, p. 609). 

 Outra questão a ser considerada, é a responsabilidade da licitante pela proposta que ofertar ao 

poder público. Se ela envolve riscos econômicos e ainda assim o proponente quiser aventurar-se, não 

haverá transferência desse risco ao Poder Público, que poderá tão somente executar a garantia, 

rescindir o contrato e aplicar as penalidades cabíveis. De acordo com o TCU, “cabe aos proponentes 

estabelecerem seus próprios limites, por sua conta e risco, computando seus custos e a margem de lucro 

e não ao pregoeiro ou qualquer agente público” (Acórdão 0399-14/2003 TCU). 

Há também a questão da violação da liberdade concorrencial, sob a máxima de que não cabe à 

Administração a fiscalização do lucro do empresário, mas tão somente a exigência de comprovação da 

capacidade de execução do contrato. 

 Estabelecidas tais premissas, demonstrarei o que fora observado por esta Pregoeira para 

embasar a aceitação da proposta pela então Recorrida. Vejamos.  

 O valor de referência para a presente contratação foi definido em Edital como R$ 522.422,04, 

valor este correspondente à média do mapa de preços. Já o lance final apresentado pela Recorrida foi 

de R$ 290.923,52, ou seja, houve uma redução de 55% em relação ao valor máximo aceitável - o que 

sugere um suposto valor inexequível. Nota-se que esta significativa redução foi resultado de um forte 

decréscimo obtido no item 2, já que para o item 1 o valor sofreu decréscimo aproximado de apenas 

R$2,00 em relação ao máximo aceitável. 
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 Diante do indício de inexequibilidade, na forma do § 3° do art. 43 da Lei n° 8.666/93, consoante 

ao item 8.4 do Edital e seus subitens, esta Pregoeira tomou as devidas providências realizando diligência 

durante o chat, como nota-se em ata de sessão às fls. 694 a 697, para confirmação do valor ofertado 

para o item 2. Diante da afirmativa pela Recorrida de pleno conhecimento das condições de execução 

do serviço, foi solicitado comprovação da exequibilidade da proposta apresentada. Na ocasião, a 

Recorrida encaminhou planilha de custos e composição de preços, conforme anexo à fl. 665. Em análise 

à documentação enviada, nota-se que foram declarados custos com insumos, software, hardware, 

assistência técnica e impostos, estabelecendo margem de lucro média de 9,39%. Considerando que os 

custos com impressão se tratam de custos variáveis, no qual não é possível estabelecer valor exato, 

infere-se que mesmo estabelecendo o custo variável como zero, a Recorrida possuirá margem de lucro e 

será capaz de cumprir com a execução contratual. 

 Além disso, para fins de auxílio no julgamento da aceitação da proposta, foi localizado forte 

indício de que o valor ofertado é exequível e suficiente para a execução do objeto sem que ocorram 

impactos na execução contratual e comprometimento do serviço. Em certame para contratação de 

serviço de outsourcing de impressão para a sede do Coren-SP, Pregão Eletrônico 13/2018, a proposta 

final apresentada pela licitante vencedora constou valor final de R$0,0016 para um dos itens custo 

unitário de impressão. Na ocasião, além da proposta apresentar valor ainda inferior ao ofertado no 

processo atual, possuía quantitativo estimado de impressões para o item de cerca de 40% do valor 

estimado atual. Ou seja, mesmo com quantitativo menor, o valor ofertado fora deveras inferior. Assim 

sendo, considerando caso análogo em processo licitatório realizado por esta mesma Autarquia, conclui-

se que há robusto indicativo de plena capacidade de exequibilidade da proposta apresentada, já que o 

serviço prestado pela empresa vencedora em certame anterior ocorre de forma plenamente 

satisfatória. 

 Cumpre ressaltar ainda que a Recorrida, além de não possuir quaisquer impedimentos à 

contratação, apresentou todos os documentos habilitatórios concomitantemente à proposta, conforme 

procedimento insculpido no art. 26 do Decreto 10.024/2019, bem como nas cláusulas 5.1 e 5.3 do 

edital. Situação esta não percebida por parte da Recorrente, que deixou de anexar documentação pelo 

sistema conforme verificado ao término da fase de lances. Ainda, a respeito dos atestados de 

capacidade técnica encaminhados pela Recorrida, pode-se dizer que asseguram à Administração 

condições técnicas e plena capacidade de execução do objeto contratual, uma vez que executou serviço 

similar para a Divisão de Administração da Polícia Técnico Científica e para a Autarquia Hospital 

Municipal em diversos municípios do estado de São Paulo. 

 Assim, considerando todo o exposto e como observado por Marçal Justen Filho, em sua obra 

“Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”: 

“(...)Afinal, a Administração não pode ser proibida de realizar um bom negócio. É 

perfeitamente possível que a evolução tecnológica e o desenvolvimento empresarial 

possibilitem reduções de custo não previstas pela Administração(...)”. 

  Ao realizar a recusa da proposta apresentada pela Recorrida, mesmo com evidências dos valores 

serem praticáveis e suficientes para cobertura dos custos, esta Pregoeira estaria impossibilitando a 

Administração de contratar o serviço pelo menor preço apresentado, já que a próxima empresa na 

ordem classificatória, a saber a então Recorrente, ofertou valor final de R$ 334.518,63, valor este 14% 

acima da proposta da Recorrida. 
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 Quanto ao uso de quatro casas decimais no envio da proposta, assim como informado pela 

Recorrida na contrarrazão, saliento que há apenas uma recomendação em Edital no Anexo I, item 10.6, 

que diz: 

“10.6 Para o dimensionamento da proposta, a licitante poderá utilizar três casas 

decimais para os valores unitários de impressão de páginas”. (Grifo meu) 

  Portanto, percebe-se que o item além de não ser impositivo quanto à utilização de somente três 

casas decimais, já que se utiliza de termo claramente optativo, não seria este motivo para 

desclassificação prévia da proposta, em conformidade ao item 8.8 do Edital que traz: 

“8.8 Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para a sua 

desclassificação, devendo o licitante adequá-la após solicitação, pelo Pregoeiro”.  

O Tribunal de Contas da União já recomendou, em diversos julgados, que seja procedido o 

oferecimento de chance para a licitante retificar sua proposta. E mais, a Corte de Contas condena a 

prática da desclassificação sumária da proposta, sem que tenha sido realizada qualquer diligência ou 

invitada a licitante a proceder as retificações necessárias. Vejamos. 

Acórdão 830/2018 – Plenário (representação, Rel. Ministro Substituto André de Carvalho) 

Licitação. Julgamento. Erro material. Proposta de preço. Desclassificação. Diligência. 

Preço global. 

A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e de preços de 

licitante não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada da sua proposta, 

devendo a Administração promover diligência junto ao interessado para a correção das 

falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto. 

 Logo, na hipótese de necessária correção ao preenchimento da proposta para o caso descrito, 

esta deveria ter sido apontada e solicitada pela Pregoeira, dando à Recorrida a possibilidade de 

retificação dos valores. Entretanto, entende-se que o uso das quatro casas se tratou apenas de mera 

adequação ao sistema Comprasnet, já que para os lances foram consideradas quatro casas decimais, 

não havendo necessidade de correção por parte da Recorrida e estando ela ciente dos possíveis 

arredondamentos na contratação.  

 

V.  DA DECISÃO 

Isto posto, considerando as análises supra, os argumentos trazidos pela licitante Recorrida em 

contrarrazão, e a atribuição estabelecida no art. 17, inc. VII, do Decreto n° 10.024/2019, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA do recurso apresentado, conforme a legislação aplicável, o Edital de Licitação e suas 

normas, mantendo-se: a decisão da Pregoeira quanto a aceitação da proposta e respectiva habilitação 

da licitante TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA – CNPJ 64.799.539/0001-35. 

Remeto os autos à Autoridade Superior do Coren-SP a qual caberá o definitivo pronunciamento, 

podendo MANTER a decisão desta Pregoeira ou REFORMÁ-LA, competindo-lhe a ADJUDICAÇÃO e a 

HOMOLOGAÇÃO do presente certame. 
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São Paulo, 25 de março de 2020. 

 

 

Laís Serafim de Freitas 

Pregoeira 

 

 

 

 

 

 


