
 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO SEI 0005742-25.2018.6.07.8100 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2019 

RECURSO EM FACE DA DECISÃO DO PREGOEIRO 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 
RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA A 
DECISÃO DO PREGOEIRO. NÃO 
DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE 
DA PROPOSTA. INDEFERIMENTO. 
ENCAMINHAMENTO À AUTORIDADE 
SUPERIOR. 

 
 
1. RELATÓRIO 
 

Cuida-se de recurso administrativo oferecido pela empresa: MURTA 
GESTÃO E AUDITORIA EM SISTEMA DE SAÚDE LTDA. – EPP, por entender, 

em síntese, que houve injusta recusa de proposta uma vez que apresentou 

planilha demonstrativa contendo os possíveis gastos com a prestação de serviços 

solicitada pelo pregoeiro e, ainda assim, fora excluída do certame. 

A Recorrente registrou a seguinte intenção de Recurso no Sistema 

Comprasnet:  
A CPL Manifestamos a intenção de interpor recurso, uma vez que 
não restou caracterizada a inexequibilidade da proposta, a qual foi 
garantida por essa licitante, que demonstrou ter capacidade 
econômica para tal. Ademais, não restou demonstrada pela 



administração a inexequibilidade de acordo com o art. 48 da Lei 
8666/93, pelo contrario, esta empresa, cuidou de demonstrar a 
viabilidade através de documentação e comprovação de custos de 
mercado para execução dos serviços. 
 

Ao apresentar suas Razões de Recurso, a Recorrente aduz que: 
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”. 
  

Ao analisar a desclassificação nos termos do item 10.5 e 10.8.1 do 

Edital, a Recorrente alega que:  
Insta esclarecer, de logo, que em que pese o Ilmo. Pregoeiro não 
tenha abordado o assunto, o Edital 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; 

  
Assevera ademais que: 

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. 

 

Como embasamento para suas argumentações, a Recorrente colaciona 

excertos doutrinários e jurisprudenciais.  

Ao final, a empresa 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”. 

Eis o breve e necessário relato dos fatos recursais. Passo a decidir. 

 



2. FUNDAMENTAÇÃO 
2.1 DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente impende destacar que, nos termos do inciso XVIII do artigo 

4º da Lei 10.520/2002, do artigo 23 do Decreto 5450/2005, e do item 15.2 do 

edital de licitação, a licitante, acolhida a intenção de recorrer, dispõe de três dias 

para oferecer suas razões de recurso.  

Assim, tendo em vista que o prazo começou a fluir no dia 18 de março 

do ano em curso e que a licitante ofertou seu recurso no dia 20 de março, forçoso 

concluir que o recurso é tempestivo. 

Ressalte-se que os demais pressupostos recursais de sucumbência, 

interesse recursal e legitimidade também restam atendidos e demonstrados de 

modo que é cogente CONHECER DA IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE. 
A Recorrida apresentou contrarrazões, tempestivamente, em que 

assentou que as alegações da Recorrente não merecem prosperar. 

 

2.2 DO EFEITO SUSPENSIVO  
Da leitura do inciso XXI do art.4º da Lei 10.520/02, observa-se que, 

“decididos os recursos, a autoridade competente fará adjudicação do objeto da 

licitação ao vencedor”. Veja-se que, antes de decidir o recurso a autoridade 

competente não pode dar continuidade à licitação, ou seja, não pode proceder à 

adjudicação do objeto. 

Neste sentido, Jair Eduardo Santana aduz: 

Obviamente que há vitando equívoco no decreto que cuida do 
pregão presencial. (...) É evidente que tanto o efeito suspensivo 
quanto o efeito devolutivo se encontram presentes nos pregões 
eletrônicos e presenciais. (Grifei)  

Não destoa em nada do entendimento supracitado, as lições de Joel de 

Menezes Niebuhr que assevera que:  

Por isso, conclui-se que os recursos administrativos interpostos na 
modalidade pregão têm efeito suspensivo, ou seja, impedem que 
se dê continuidade ao processo de licitação enquanto não se 
decidir sobre eles. (grifei)  

Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso. 



2.3 DO MÉRITO  
2.3.1 DA INEXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS 

Inicialmente, conforme as lições de Joel de Menezes Niebuhr, “proposta 

inexeqüível é aquela que não se reveste de condições de ser cumprida, porquanto 

gera ao autor mais ônus que vantagens” (Licitação Pública e Contratos 

Administrativos, 2011, p. 481). 

Nesta ordem de idéias, há na inexequibilidade, como regra, uma 

desproporção negativa entre vantagens e os custos atribuídos ao vencedor que o 

levará à impossibilidade de executar o objeto licitado e decerto frustrará a 

contratação pretendida. 

De outro lado, no entanto, há de fato grande dificuldade em saber o que 

é inexequível e o que é manifesta e extremamente vantajoso à administração, 

especialmente em uma licitação julgada por menor preço e em que as propostas 

não são estanques podendo ter seus valores reduzidos em lances sucessivos 

como ocorre na modalidade regedora do certame em apreço.  

São necessários para desclassificar uma proposta por julgá-la 

inexequível, cuidados e elementos robustos que comprovem a inviabilidade de 

assegurar o cumprimento do que foi proposto, sob pena de furtar da 

Administração o alcance de uma das finalidades da licitação, qual seja, a seleção 

da proposta mais vantajosa (art. 3º da LGL). 

Feitas as considerações iniciais, deve-se observar que, no campo 

jurídico, aquele que alega fato constitutivo de direito seu, tem o ônus de 

comprovar a existência de tal fato. No caso concreto, a Recorrente alega, desde o 

certame, que seus preços são exequíveis. 

Portanto, caberia a Recorrente o ônus de convidada a demonstrar os 

custos, comprovar sua exequibilidade. Nestes termos, não merece prosperar a 

alegação de que ônus probante caberia à administração. A lei, a jurisprudência e o 

edital apontam que compete ao licitante comprovar que seus preços são factíveis. 

A razão é singela: apenas o licitante tem conhecimento dos seus custos 

e, portanto, seria verdadeira prova negativa imputar à administração o ônus de 

descobrir quanto o licitante gasta e qual a composição de seus custos. 



De mais e mais, como regra básica da hermenêutica, as normas não 

podem ser interpretadas aos retalhos, ou seja, as normas devem ser entendidas 

como um todo sistêmico. Nestes termos, temos que o edital – lei interna da 

Licitação – explicita: 
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. 
10.9. No caso de o pregoeiro considerar qualquer proposta com 
valor manifestamente inexequível, como forma de decisão quanto 
à desclassificação, promoverá diligência quanto à verificação de 
compatibilidade dos preços propostos com os de mercado, na 
forma do § 3º, do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93. 
 

Conforme consta relatado na Ata de realização do Pregão, ao receber a 

proposta e documentos de Habilitação da empresa MURTA GESTÃO E 
AUDITORIA EM SISTEMA DE SAÚDE LTDA. – EPP foi solicitada manifestação 

técnica da Seção de Desenvolvimento e Acompanhamento das Ações de Saúde 

(SEDAS) que emitiu o parecer: 
Considerando a ausência de Corpo Clínico no Estado, a proibição 
de subcontratação, o dispêndio com os profissionais (médicos, 
enfermeiros e fisioterapeutas), bem como, o custo administrativo 
da inserção da empresa no âmbito do Distrito Federal, em 
contraposto com a proposta de preço apresentada em anexo de 
R$ 12.791,67 (mensal), esta Seção considera indispensável que a 
licitante MURTA GESTÃO E AUDITORIA EM SISTEMA DE 
SAUDE LTDA EPP apresente memória de cálculo de modo a 
demonstrar sua capacidade de adimplir com as obrigações 
constantes do edital e seus anexos. 
 

Assim, foi oportunizada à empresa, chance de demonstrar sua 

exeqüibilidade: 
Pregoeiro 12/03/2019, 14:03:20 (...) Considerando a ausência de 
Corpo Clínico no Estado, a proibição de subcontratação, o 
dispêndio com os profissionais (médicos, enfermeiros e 
fisioterapeutas), bem como, o custo administrativo da inserção da 
empresa no âmbito do Distrito Federal, 
Este pregoeiro considera indispensável que a licitantes apresente 
comprovação das despesas acima citadas, memória de cálculo de 
modo a demonstrar sua capacidade de adimplir com as 
obrigações constantes do edital e seus anexos. 



Pelo exposto, solicito à empresa MURTA GESTÃO E AUDITORIA 
EM SISTEMA DE SAUDE LTDA EPP., que encaminhe, no prazo 
de 2 horas, a contar desta, a comprovação citada.  
 

Solicitado à empresa, em diligência, memória de cálculo e documentos 

que comprovassem a exeqüibilidade do preço cotado, foi apresentada planilha 

demonstrativa que não acompanhava memória de calculo ou documentos 

comprobatórios. 

Batizou-se de “Notas explicativas” um texto que mais se destinou a 

demonstrar insatisfação pela diligência requerida do que a explicar, como sugere o 

nome do expediente, os componentes de custo lançados na planilha.  

Por essa razão o Pregoeiro aduziu: 
 

Pregoeiro 13/03/2019, 14:36:16 Considerando o despacho 
comunicação anterior havida entre este Pregoeiro e a equipe 
técnica da Murta, faço uma breve consideração. O edital, por todos 
conhecido, aduz: 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.Trata-se do item 
10.8.1 do edital.  
Portanto, ainda que não exista no edital um modelo de planilha 
de custos, há determinação no edital no sentido de que 
compete a empresa demonstrar que seus preços seus 
exequíveis por meio de "documentação que comprove que os 
custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 
mercado." 
Ocorre que a planilha apresentada tem natureza jurídica de 
mera declaração. Não há uma memória de cálculo (solicitada), 
não há um documento que comprove custos, não elementos 
fáticos e documentais que nos conduza a uma decisão segura 
sobre a exequibilidade dos preços. 
Recordo: Desde o primeiro dia do contrato a empresa incorrerá em 
custos com 6 profissionais de saúde, locação (ou aquisição) de 
imóvel, custos previdenciários,tributários, administrativos (cópias, 
combustíveis, móveis, água, luz). 
Neste sentido, solicito que vossa senhoria, demonstre, nos 
termos do edital qual a exequibilidade da proposta 
apresentada, que garanta a continuidade dos serviços com a 
qualidade que se pretende, apresentando memórias de cálculo e 
qualquer outro documento apto a comprovar que os preços 
cotados são compatíveis com o mercado que se pretende prestar 
o serviço 
 



Como se percebe, uma vez mais fora dada pelo Pregoeiro a chance de 

complementar a diligência, sendo solicitada planilha com memória de cálculo, 

documentos comprobatórios e elementos fáticos que comprovassem sua 

exeqüibilidade conforme subitem 10.8.1 do Edital. 

Nestes termos, a empresa apresentou nova planilha com valores 

isolados, sem a necessária comprovação documental dos custos.  

Chamada a se manifestar, a área técnica (SEDAS) emitiu parecer nos 

seguintes termos: 
A planilha apresentada contempla um valor pouco crível no 
tocante aos honorários dos profissionais auditores. De mesmo 
modo, não apresenta o raciocínio que foi percorrido para obter a 
média de auditorias externas que totalizam a monta de R$ 
1.850,00 de mão de obra prevista no Item 13. Não obstante, a o 
demonstrativo é omisso com relação às demais expensas, tais 
como: auditorias internas, cotações de OPME, relatórios 
gerenciais, demais encargos tributários, e outros. Por fim, as 
“planilhas de custos” apresentadas possuem natureza declaratória, 
não sendo satisfatórias para o fim a que se propõem, qual 
seja, uma memória de cálculo/descritivo analítico que fundamente 
a exequibilidade da proposta. 
 

Diante dos fatos, este Pregoeiro aduziu: 
Pregoeiro 14/03/2019, 15:16:02 Vossa Senhoria 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. 
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. 
 

Em suas razões de recurso, a empresa, levianamente, alega: 
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. 
(...) também para a jurisprudência, deve ser relativa, 
oportunizando ao licitante à demonstração de exequibilidade 
da proposta – o que não foi promovido no caso concreto.  



 

 Ora, a Administração não pode protrair o atendimento ao interesse 

público indefinidamente para atender ao tempo da licitante que, mesmo sabendo 

com antecedência do certame, desconhece seus próprios custos ou simplesmente 

revela-se incapaz de demonstrá-los de maneira minimamente organizada, crível e 

racional. 

A análise da Ata de Realização do Pregão comprova o quão falacioso é 

o argumento trazido. Portanto, seria desarrazoado (na verdade até ilegal) 

dedicarmos mais e mais tempo à licitante (que, frise-se, teve duas oportunidades e 

mais de 24 horas de prazo) para que ela conseguisse “descobrir” e demonstrar 

seus custos.  

De outro lado, conforme se infere da Súmula 262 do Tribunal de Contas 

da União (TCU), caberia a licitante demonstrar, de forma cabal, a viabilidade de 

seus preços: 
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. 

 

Contudo, numa análise dos componentes de custos, por mais rasa que 

seja, demonstra-se que os números apresentados não têm qualquer compromisso 

com a comprovação da exequibilidade, vejamos: 

a) os profissionais indicados são mensurados por um valor que, 

presume-se, seja a hora. No entanto, não se informa qual a quantidade de horas 

necessárias do que resulta que o preço cotado garante apenas uma hora de cada 

profissional o que, certamente, não atenderia ao que se espera da contratação; 

b) em pese cada especialidade exija dois profissionais, ele apresenta o 

valor hora para apenas um, do que resulta um preço/hora extremamente baixo; 

c) para cada profissional surgem “despesas administrativas e 

operacionais no valor de R$ 183,33 (valor igual para todos os “cargos”) e um ISS 

de 5% que não incide em nenhuma parcela. Ou seja: as despesas administrativas 

e operacionais são absolutamente obscuras e o imposto apresentado não possui 

base de cálculo para que pudéssemos aferir o montante a ser despendido; 



d) Cita-se um aluguel de R$ 1.500,00 mas não se faz juntar, mesmo 

tendo sido solicitado, qualquer documento que comprove que este custo é real ou 

se apenas decorre de meras ilações da licitante; 

e) não se apresenta custos com mão de obra administrativa de modo 

que, levando a sério a proposta apresentada, o local de atuação da empresa 

ficaria fechado na medida em que os profissionais de saúde trabalhariam apenas 

por demanda e, sendo assim, desenvolveriam suas atividades em hospitais e 

clínicas; 

f) o item custo de mão de obra não é claro quanto ao que se refere. O 

valor diz respeito aos profissionais de saúde ou aos administrativos? Recorda-se 

que o salário mínimo, a contribuição patronal para o INSS, auxílio alimentação, 

auxilio transporte e os demais encargos sociais (RAT ajustado, 

SESC/SESI/SENAI/SEBRAE etc.) fariam com R$ 1.850,00 fosse insuficiente para 

remunerar, por exemplo, uma secretária (se fosse a isso que se referia o custo). 

Portanto, numa analise perfunctória e sem maiores esforços, resta 

explicito que os custos apresentados pela empresa são incongruentes, 

contraditórios e não demonstram a exequibilidade dos preços. 

Logo, mesmo que, em homenagem aos Princípios Constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa, bem como em deferência à Súmula 262 do TCU 

tenha sido oportunizada à empresa a possibilidade de demonstrar 

a exequibilidade de sua proposta, tal conduta não ocorreu. 

Diante da incapacidade da licitante, o caminho é a desclassificação da 

empresa. Neste sentido Marçal Justen Filho, leciona:  
i) se o licitante não dispuser de informações concretas e 
confiáveis, deverá reputar-se sua  proposta  como  
inexequível,  eis  que  é  irrelevante  para  a Administração  que  o  
sujeito  atue  com  dolo  ou  culpa:  quem  não  dispuser  de  
informações acerca  dos  custos  necessários  a  executar  
uma  prestação  não  poderá  assegurar  que  sua proposta 
será exequível; (Comentários à Legislação do Pregão Comum e 
Eletrônico - 4. Ed., 2005. p. 137.) 
 

Em conclusão, deixo de reconhecer as razões apresentadas e 

mantenho a decisão de habilitar a Recorrida.   
 



3. CONCLUSÃO 
Por tudo quanto foi exposto, na qualidade de pregoeiro, decido: 

I. Conhecer do pedido de reconsideração posto que tempestivo, 

atribuindo-lhe efeito suspensivo; 

II. No mérito, negar provimento ao pleito de reconsiderar a decisão; 

III. Submeter o pedido, na forma da Lei, à AJUP para deliberação; 

 

 

 

Heráclito Freitas 
PREGOEIRO OFICIAL 

MAT. 0032 
 


