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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO :
Ilustríssimo Senhor Pregoeiro do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE/DF.

  
 
Pregão Eletrônico nº 05/2019.

 Processo (SEI) Nº 0005742-25.2018.6.07.8100.
 Objeto: prestação de serviço de assessoramento, faturamento e auditoria médico-hospitalar para o

programa do TRE-Saúde.
  

 
Murta Gestão e Auditoria em Sistema de Saúde Ltda – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 08.916.265/0001-46, com endereço na Avenida República do Líbano, 252, Pina,
Recife, Pernambuco, CEP 51110-160, vem, por seu representante signatário, perante Vossa Excelência,
com fulcro no artigo 26 do Decreto nº 5.450/2005 e item 15.1 e 15.2 do Edital, apresentar Recurso
Administrativo contra decisão do Ilmo. Pregoeiro que desclassificou a Recorrente, o que passa a realizar
com fundamento nas razões de fato e de direito adiantes expostas. 

  
1. Da tempestividade.

  
Ressalta-se a tempestividade do presente Recurso Administrativo, protocolizado em estrita atenção ao
disposto no item 15.1 e 15.2 do Edital c/c artigo 26 do Decreto nº 5.450/2005, pois respeitado o
interregno de 03 (três) dias, contados da manifestação da intenção de recorrer em sistema próprio do
pregão, para protocolização do instrumento. 

 Tendo em vista que a Recorrente manifestou sua intenção de apresentar recurso em 15/03/2019 – e
considerando a regra de exclusão do primeiro dia do prazo e inclusão do último dia prazo –, o prazo
fatal dar-se-á em 20/03/2019, perfazendo plenamente tempestivo o presente instrumento. 

 2. Das razões do recurso.
  

Em um primeiro momento, vale trazer à memória que o Ilmo. Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº
05/2019, no dia 13/03/2019, solicitou a esta Recorrente a comprovação documental dos custos
envolvidos na pretensa prestação de serviços, com memória de cálculo. Ato contínuo, esta Empresa
Recorrente apresentou planilha demonstrativa, inclusive, com notas explicativas, demonstrando os
possíveis gastos com a prestação de serviços. 
Passando à análise da proposta da Recorrente, o Ilmo. Pregoeiro ressalvou, com a devida vênia,
equivocadamente, que a Empresa “encaminhou planilha com valores isolados sem, contudo, a
necessária demonstração de que estes custos são críveis. Outra vez mais o documento apresentado por
Vossa Senhoria tem natureza de declaração divergindo do que fora solicitado e, inviabilizando, uma
análise minimamente efetiva”.

 Vejamos, então, o entendimento sobre a desclassificação que fora registrado pelo Ilmo. Pregoeiro no
campo de mensagens do sistema do pregão, a saber: 

  
Vale recordar, mais uma vez, que solicitei uma memória de cálculo e a razão é simples, vejamos: vocês
alegam que tem o custo “despesas administrativa/operacionais” (que aparece três vezes) e que sobre
ele incide um percentual de 5% (ISS). No entanto, a incidência não se reflete em valor (R$ 9,15 em
cada item). O exemplo revela a impossibilidade de compreendermos os custos que Vossa Senhoria
alega ter.

 Portanto, considerando que o entendimento do que diz cada parcela depende da informação e memória
de cálculos dos itens e que isso não fora efetivamente realizado procederei à desclassificação da
Licitante, nos termos do item 10.5 e 10.8.1 do Edital.

  
Portanto, foi aludindo à impossibilidade de verificação dos custos que o Ilmo. Pregoeiro decidiu
desclassificar a Recorrente, aludindo aos itens 10.5 e 10.8.1 do Edital: 

  
10.5. Desclassificar-se-á a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo
pregoeiro no prazo que lhe for concedido.

  
(...)

 10.8. Não se admitirá proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se
referirem aos bens de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração. 

  
10.8.1. Considerar-se-á inexequível a proposta 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.

  
Insta esclarecer, de logo, que em que pese o Ilmo. Pregoeiro não tenha abordado o assunto, o Edital
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Convocatório não trouxe, dentre seus anexos, modelo de planilha de composição de preços, razão pela
qual a Empresa Recorrente apresentou o documento no formato que julgou pertinente, com a
finalidade de comprovar a viabilidade do preço ofertado. Não tem cunho declaratório, portanto, a
planilha apresentada, mas, sim, demonstrativo. 

 Através da planilha de custos a empresa consignou que seus custos para a pretensa prestação dos
serviços decorrerá da contraprestação aos profissionais (médico auditor, enfermeiro auditor e
fisioterapeuta) e com os percentuais de tributação. Além disso, a Recorrente ainda registrou os gastos
com aluguel, material de expediente, despesas extras e custo estimado com mão de obra, além de
outras despesas administrativas que demandam outros profissionais. 

 Ademais, quando a Recorrente foi chamada a apresentar composição detalhada, o fez na forma que
acreditou ser coerente, pela ausência de modelo de planilha de composição de custos. Ainda assim, o
fez em formato coerente, demonstrando todos os gastos que envolverão a prestação, além do que,
dentro do prazo concedido pelo Pregoeiro. Portanto, não houve violação às regras do item 10.5 do
Edital, tampouco ao item 10.8.1. 

 Diante do exposto, é certo que a planilha apresentada compõe coerentemente os custos com a
prestação. Se a Administração não foi capaz de compreender a exequibilidade do valor ofertado,
deveria solicitar maiores diligências, como possibilita o artigo 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993
(Lei de Licitações), sendo desarrazoada a desclassificação da licitante:

  
Art. 43. (...)

  
§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

  
Nesse mesmo sentido, convém salientar que a Legislação, Doutrina e Jurisprudência convergem no
sentido de que a inexequibilidade da proposta deverá ser demonstrada no caso de desclassificação da
licitante. Não basta que a Administração indique a impossibilidade de verificação da exequibilidade,
mesmo porque a própria Administração deixou de viabilizar modelo de planilha de composição de
custos, conduzindo as licitantes com as informações necessárias. 
O procedimento licitatório tem um objetivo. É oportunizar, após sua realização, a formalização do
contrato entre a Administração e o licitante vencedor. Desta forma, se o conteúdo da proposta, não só
quanto ao preço como às demais condições, não permite que, quando vencedora, se realize o contrato
administrativo, não ingressa na razoável área da competitividade e desatende o essencial objetivo da
avença posterior. 

 O art. 173, § 4º, da Constituição, é expresso: "A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à
dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. Ademais,
o inciso II do Art. 48 da Lei 8.666/93, dispõe sobre a questão da inexequibilidade das propostas de
preços, conforme transcrito abaixo: 

  
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.

  
A partir de tal regra, a Administração deve observância ao princípio da economicidade, selecionando a
proposta mais vantajosa, o que faz em comparativo com os valores de referência obtidos. Na grande
maioria das disputas, que seguem o critério de menor preço, o licitante que ofertar a proposta de
menor preço, obedecendo a critérios mínimos de qualidade, será sagrado vencedor do certame. 

 Em contrapartida, sendo inerente à atividade empresária, o objetivo maior do licitante reside nos
lucros, que além de cobrir seus custos de produção, devem garantir a sobrevivência do negócio. É
neste cenário que surge a questão da exequibilidade de preços, pois, no julgamento das propostas, a
Administração deverá avaliar a viabilidade de execução do objeto da licitação, considerando os custos
diretos, indiretos e a margem de lucro buscada pelo empresário.

 A inexequibilidade de preços nas licitações públicas implica na possibilidade de desclassificação de uma
proposta cujo preço é manifestamente insuficiente para cobrir os custos de produção, portanto, sem
condições de ser cumprida, o que não foi o caso, pelo contrário, pela simples demonstração
apresentada, tem-se que os custos do contrato não superam os valores ofertados. Ou ainda, diante do
altíssimo risco de depreender-se tempo e recursos públicos, adjudicando o objeto do certame àquela
proponente sem, no fim, obter o resultado almejado.

 O respeitado Prof. Jesse Torres assim assevera sobre o preço inexequível, ou inviável, como prefere
denominar:

  
“[...] Preço inviável é aquele que sequer cobre o custo do produto, da obre ou do serviço. Inaceitável
que empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa cotar preço abaixo do custo, o que a levaria a
arcar com prejuízo se saísse vencedora do certame, adjudicando-lhe o respectivo objeto. Tal fato, por
incongruente com a razão de existir de todo empreendimento comercial ou industrial (o lucro), conduz,
necessariamente, à presunção de que a empresa que assim age está a abusar do poder econômico,
com o fim de ganhar mercado ilegitimamente, inclusive asfixiando competidores de menor porte. São
hipóteses previstas na Lei n° 4.137, de 10.09.62, que regula a repressão ao abuso do poder
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econômico”. (PEREIRA JÚNIOR, 2007, p. 557-558)
  

Ressalte-se que somente nos casos de manifesta inexequibilidade de preços, na forma do inciso II do
art. 48 da Lei de Licitações, poderá a Administração desclassificar propostas em razão do valor cotado.
E, conforme jurisprudência do TCU, o licitante deve ter a chance de defender a sua proposta e
demonstrar que seus preços são praticáveis e que tem capacidade de bem executar os serviços, nos
termos e condições exigidos no instrumento convocatório. A esse respeito, a Súmula 262 desta Corte:

 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. 

 O entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que a interpretação do
dispositivo não seja rígida, literal e absoluta, sendo que a presunção de inexequibilidade, também para
a jurisprudência, deve ser relativa, oportunizando ao licitante à demonstração de exequibilidade da
proposta – o que não foi promovido no caso concreto. Em tempo, esta recorrente comprovou que,
mesmo sediada em Recife/Pe, é capaz de executar o contrato com operadoras do porte do Bradesco, o
qual representa mais de 100 mil vidas em todo o estado do Rio de Janeiro. Tal comprovação da
expertise e possibilidade de execução está devidamente colacionada aos autos (atestados). Vejamos o
reflexo da Jurisprudência no precedente abaixo:

 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), 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)

 Ora, o simples pedido de informações e a rasa desclassificação genérica do licitante, jamais poderá ser
considerado para fins de atesto de proposta inexequível. A proposta é exequível ao ponto desta
recorrente ter ofertado a possibilidade de apresentação de Garantia de Contrato, a fim de não restar
dúvidas quanto ao cumprimento de suas obrigações. Ainda, 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).

 Portanto, a legislação estabelece parâmetros de inexequibilidade dos preços, devendo ser oportunizado
ao licitante a oportunidade de comprovação da exequibilidade da proposta de preços. Trata-se, ainda,
de assegurar o cumprimento do interesse público com economia de recursos, uma vez que o equívoco
pode não ser na proposta baixa do licitante, mas, sim, na estimativa elaborada pela Administração
Pública.

 A necessidade de a Administração afastar a proposta que for comprovadamente inexequível foi bem
defendida pelo preclaro Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Roque Citadini,
conforme trecho do decisum abaixo transcrito:

  
Por outro lado, da mesma forma que o Poder Público deve afastar as propostas que apresentarem
preços claramente excessivos, deverá também fazê-lo, quando os preços forem exageradamente
baixos, incompatíveis com a regular execução contratual. Quando os preços se mostrarem inferiores
aos que possua a Administração, o proponente deverá demonstrar que sua proposta é exequível. Para
tanto, deverá socorrer-se, assim como o Poder Público, de comparações com os preços vigentes no
mercado ou praticados por outros órgãos públicos, da mesma ou de outra esfera administrativa. Na
documentação que juntar para comprovar a viabilidade de sua proposta, além de comparações citadas
deverá demonstrar que os seus custos de insumos são compatíveis com os praticados pelo mercado, ou
por outros órgãos públicos. Os critérios de comprovação de exequibilidade deverão estar previstos no
próprio ato convocatório; no entanto, não se pode exigir além do estabelecido em lei, no que diz
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respeito a comparação de preço e de produtividade. (CITADINI, 1977, p. 277)
  

Por outro giro, a decretação da inexequibilidade de uma proposta no processo licitatório pode trazer
igualmente prejuízos significativos aos cofres públicos, e diante da impossibilidade de o Estado eliminar
propostas vantajosas para os interesses sob sua tutela, o ato de desclassificação sob este fundamento
é manifestamente ilegal. É ilegal a desclassificação de proposta quando passível prova da
exequibilidade.

 Justamente pelo exposto no parágrafo anterior, no entendimento do Tribunal de Contas da União, a
exclusão do certame de proposta passível de demonstração de exequibilidade constitui falta grave,
visto que os fatores externos que oneram a produção incidem de maneira diferente sob cada empresa,
a depender da situação empresarial, facilidades ou dificuldades que permeiam nas negociações.
Vejamos:

 (...) 18. Não bastasse essa grave falha, verificou-se que não foi dada ao licitante desclassificado por
inexequibilidade a oportunidade de demonstrar a viabilidade de sua oferta. Essa impropriedade
também se afigura grave porque, como firmado na doutrina afeta à matéria e na jurisprudência desta
Corte (vide relatório supra), o juízo de inexequibilidade de uma proposta não é absoluto, mas admite
demonstração em contrário. Isso, porque não se pode descartar a possibilidade de que o licitante seja
detentor de uma situação peculiar que lhe permita ofertar preço inferior ao limite de exequibilidade
estimado pelo contratante. Por exemplo, é perfeitamente possível que uma empresa, em especial de
maior porte, partilhe custos – como infraestrutura, pessoal etc., entre os diversos clientes, resultando
em redução nos preços de seus serviços. Também não se pode descartar que, muitas vezes, a
estimação da exequibilidade pelo contratante

 possa apresentar deficiências, visto que sua visão de mercado não tem abrangência e precisão
comparáveis às da empresa que atua no ramo.

 19. Em vista dessas ocorrências, restou prejudicado o contratante que poderia ter obtido melhor preço
e, consequentemente, uma proposta mais vantajosa. (Acórdão 1.248/2009 Plenário, rel. Min. Augusto
Sherman Cavalcanti).

 Sendo assim, caso seja intenção da Administração apontar a inexequibilidade do preço ofertado,
desclassificando a licitante, deverá comprovar que: 1) a proposta não demonstra sua viabilidade, por
não ter apresentado documentação comprobatória de que os custos dos insumos são coerentes com os
de mercado; e 2) os coeficientes de produtividade não são compatíveis com o fornecimento ou a
prestação do serviço.

 Se a Administração conseguir comprovar o disposto nos dois itens acima, poderá desclassificar a
proposta por inexequibilidade. Caso contrário, a Administração não poderá desclassificar a proposta sob
este fundamento, como ocorrera no caso concreto: em que pese a ora Recorrente tenha apresentado
proposta de preços e planilha de composição de custos capaz de comprovar a exequibilidade de
valores, o Ilmo. Pregoeiro desclassificou equivocadamente. 

 Segundo alude o Ilmo. Pregoeiro, a ora Recorrente não apresentou composição de preços capaz de
instruir a avaliação da comissão de licitação no que tange à exequibilidade dos preços ofertados.
Contudo, uma vez que a Administração não trouxe modelo de planilha de composição de custos e, por
outro lado, a planilha apresentada pela Recorrente dispõe de todos os gastos com a execução do
objeto, não há como reputar-se justa a desclassificação promovida. 

 Se não foi possível a compreensão da exequibilidade, de mínimo, o Ilmo. Pregoeiro deveria ter
convocado a empresa solicitando as informações necessárias à verificação que ele pretendia fazer. É
fato que a Licitante comprovou a viabilidade da sua proposta por meio de documentação que comprove
que os custos envolvidos na contratação (planilha), enquanto que se a Administração não foi capaz de
avaliar a exequibilidade, deveria promover diligências para solucionar a questão. 

 Nesse diapasão, colaciona-se a Jurisprudência que corrobora a ilegalidade da desclassificação da
Recorrente, porquanto não restou comprovada a inexequibilidade da proposta da licitante, enquanto
que a Administração certamente prejudicará o interesse público e a obtenção da proposta mais
vantajosa se persistir na desclassificação da Recorrente. In litteris:

  
PROPOSTA INEXEQÜIVEL. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDA
CAUTELAR. DETERMINAÇÕES. A desclassificação indevida da proposta de menor preço, considerada
inexequível em decorrência da aplicação equivocada das regras insculpidas no art. 48, da Lei 8.666
/93, justifica a anulação do ato irregular praticado bem como dos demais atos que dele tenham
decorrido.

 ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. MENOR PREÇO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO ASSIM BASEADA.
ARGÜIÇÃO DE PROPOSTA INEXEQÜÍVEL. DESCABIMENTO. VALIDADE DO CERTAME. 1. Estabelecendo o
edital que a licitação seria na modalidade pregão, tipo menor preço global, está a Administração
adstrita a tal padrão, devendo manter a ordem de classificação assim apurada. 2. A mera alegação
unilateral da impetrante de descumprimento do edital ou de proposta inexequível, por parte da
empresa vencedora, não é suficiente a desfazer a adjudicação e a contratação firmada, eis que
indispensável prova técnica a tanto, não efetivada na espécie. 3. Segurança conhecida, mas denegada.

 (TRF-1 - MS: 39301 BA 2002.01.00.039301-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOAO BATISTA
MOREIRA, Data de Julgamento: 02/04/2003, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 02/06/2003 DJ
p.35)

 REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. PROPOSTA INEXEQÜIVEL. CONHECIMENTO.PROVIMENTO PARCIAL.
REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. DETERMINAÇÕES. A desclassificação indevida da proposta de
menor preço, considerada inexequível em decorrência da aplicação equivocada das regras insculpidas
no art. 48, da Lei 8.666/93, justifica a anulação do ato irregular praticado bem como dos demais atos
que dele tenham decorrido.

 (TCU 02814520079, Relator: RAIMUNDO CARREIRO, Data de Julgamento: 27/02/2008)
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Antes de encerrar as razões do recurso, porquanto já restou comprovado que o Ilmo. Pregoeiro não
demonstrou a inexequibilidade dos preços ofertados pela Recorrente, em descumprimento ao disposto
no art. 48, II, da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), sobretudo em razão da planilha de composição
de custos devida e tempestivamente apresentada, vale adentrar no mérito da violação da liberdade
concorrencial na declaração de inexequibilidade promovida. 

 Não é preciso esforços para verificar que a declaração de inexequibilidade de uma proposta, quando
não muito bem fundamentada, poderá prejudicar o alcance da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, porquanto o menor preço será afastado. Por outro lado, ainda existem prejuízos
à liberdade concorrencial quando desta ocasião ilegal e inconstitucional, porque se impõe um valor
mínimo a ser praticado pelos empresários.

 Sabe-se que a licitação é um processo que envolve competição de mercado, baseia-se na livre iniciativa
e não admite concorrência desleal. Para tanto, a Administração deve avaliar as vantagens ofertadas
pelos licitantes, a fim de aferir a oferta de preços artificiais incompatíveis com o objetivo final do
certame, conforme ensina Calixto Filho:

 […] A utilização de meios artificiais para fazer oscilar preços implica transmitir informação falsa ao
consumidor a respeito da utilidade do produto, representado pelo seu preço, levando-o a deixar de
adquirir produto que em condições normais compraria. A definição ordo liberal de concorrência como
processo de descoberta das melhores opções de mercado ganha, portanto, aqui, sentido prático.
(SALOMÃO, 1999, p. 64).

 As instituições públicas, nada mais são do que consumidores diretos dos produtos e serviços, e, assim
como os consumidores da iniciativa privada, não possuem pleno conhecimento dos fatores econômicos
que incidem sobre as negociações. Se por um lado devem combater as estratégias desleais de
concorrência, por outro, devido à falta de conhecimento na matéria lhes é vedado restringir a
competitividade supondo a falsidade das informações.

 No entanto, sabe-se que a concorrência desleal, ou a inexequibilidade das propostas pela proposição de
preço vil, não é presumida, devendo a parte interessada demonstrar cabalmente que os preços não
refletem os encargos correspondentes, na forma do julgado do TRF 1º Região, 6º turma, MS nº
2001.34.00.018039-0/DF.

 Note-se que indícios de concorrência desleal no processo licitatório, como a propositura de preço
inexequível, deve ser apurada pelas entidades contratantes, no intuito de preservar a competitividade e
igualdade do certame. Entretanto, isso não significa que o ente público possui autonomia para fiscalizar
a atividade e o lucro das empresas, pois para tanto existe o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica.

 À Administração cumpre tão somente exigir a comprovação dos requisitos de habilitação e classificação,
através da apresentação dos documentos exigidos na lei e no edital, e a fiscalização quanto à
manutenção do status regular. Repete-se à exaustão: se a empresa atende a todos os requisitos de
habilitação, e apresenta proposta correta, de preço demasiadamente vantajoso comparado com o valor
ofertado pelos demais licitantes, considerado manifestamente inexequível, cabe a entidade pública
exigir a comprovação de exequibilidade.

 Diante de todo o exposto, não restando comprovada a inexequibilidade da proposta de preços
apresentada pelo Recorrente, além do que, tendo em vista a apresentação da planilha de composição
de preços devidamente instruída pela Empresa, com o real custo da contratação, resta comprovada a
ilegalidade da desclassificação que acometera esta Recorrente, merecendo reforma a decisão do Ilmo.
Pregoeiro. 

 Por fim, é de causar estranheza que esta recorrente tenha sido desclassificada com base em suposta
inexequibilidade de proposta, quando ao convocar o licitante classificado em segundo lugar, requereu o
pregoeiro a diminuição do valor proposto, frise-se, que estava no mesmo patamar desta recorrente.
Ora, se a execução do serviço será feita in loco, os custos de execução são os mesmos, portanto, como
poderia ser a proposta dessa recorrente inexequível ao passo que a proposta da licitante classificada
em 2º lugar seria exequível, mesmo com o valor menor, frise-se, sugerido pelo pregoeiro?

  
3. Dos pedidos. 

 Pelo exposto, a Murta Gestão e Auditoria em Sistema de Saúde Ltda – EPP requer que seja o presente
recurso conhecido e provido, determinando a reforma da decisão para que seja proferida nova decisão
habilitando o licitante às fases seguintes, a partir do reconhecimento da exequibilidade dos preços
desta ora Recorrente.

  
Caso o Pregoeiro não entenda pela retratação acerca da decisão impugnada, pugna-se pelo
encaminhamento do presente Recurso à autoridade superior, para que esta aprecie o presente recurso
no prazo legal e julgue-o procedente, com o reconhecimento das conclusões do parágrafo anterior, por
ser medida do mais lídimo direito. 

  
Nestes termos, 

 Pede deferimento. 
 Moreno/PE, 20 de março de 2019. 

  
 
Murta Gestão e Auditoria em Sistema de Saúde Ltda – EPP 

 CNPJ/MF sob nº 08.916.265/0001-46
 Fernando Cézar Murta Moreira

 Diretor Executivo
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