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São João del-Rei, 19 de março de 2015. 
 
 

Processo: 23122.106293/2014-61 
Pregão Eletrônico para registro de preços: 006/2015 
Assunto: Decisão Recurso Administrativo 
 
 
1 – PRELIMINARMENTE 

Vistos e examinados os autos do processo licitatório nº 23122.106293/2014-61, 
realizado na modalidade Pregão Eletrônico nº. 006/2015, registro de preços visando eventual 
contratação de pessoa jurídica especializada para execução de levantamentos planialtimétricos 
nos Campi da UFSJ. 

 
Trata-se de recursos administrativos interpostos pelas empresas DSOARES 

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI – EPP, SAO FRANCISCO DE ASSIS 
ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA – ME, TOPGEO CONSULTORIA LTDA – EPP e 
MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA – EPP.  contra a decisão do pregoeiro em face da 
aceitação e habilitação em favor da empresa TERRAMINAS ENGENHARIA LTDA- EPP. 

 
Por serem tempestivos, recebemos as intenções de recursos dando oportunidade 

para as Recorrentes manifestarem suas razões de inconformismo. As Recorrentes 
apresentaram suas razões tempestivamente e imediatamente foi aberto prazo para 
contrarrazões a quem interessar. Na oportunidade a empresa diretamente sucumbente 
Terraminas Engenharia Ltda – EPP apresentou suas contrarrazões, bem como a empresa 
Topgeo Consultoria Ltda. EPP também apresentou contrarrazões ao recusro interposto pela 
empresa Mirante topografia Ltda., todos tempestivamente argumentando em suma o que se 
segue. 
 
2 – DO HISTÓRICO 

 
Licitação referente ao Pregão Eletrônico nº. 006/2015, registro de preços visando 

eventual contratação de pessoa jurídica especializada para execução de levantamentos 
planialtimétricos nos Campi da UFSJ. 
 

Terminada a fase de lances, foi convocada empresa TERRAMINAS ENGENHARIA 
LTDA. EPP, CNPJ nº. 11.310.520/0001-17, tendo sido constatada em primeira análise que a 
proposta estava com valores muito inferiores aos estimados no edital. O pregoeiro perguntou, 
via “chat” do sistema “comprasnet” se a empresa seria capaz de efetuar todo o serviço 
conforme o escopo da planilha de serviços previstas no preço ofertado e esta respondeu que 
estava de acordo, sendo tudo registrado em ata. Depois de certificado com a empresa a 
confirmação da exeqüibilidade de sua proposta, este fato ensejou a análise da documentação 
apresentada pela citada empresa, na qual foi constatado, também, o atendimento das 
condições de habilitação do Edital. Diante disso, a mencionada empresa foi declarada 
vencedora do certame.  
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Após declaração do resultado do certame, foi aberto no Sistema Compranet prazo para 
intenção de recursos. As empresas: RN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
EPP, DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI – EPP, SAO 
FRANCISCO DE ASSIS ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA – ME, TOPGEO 
CONSULTORIA LTDA – EPP e MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA – EPP.  , registraram 
intenções de recurso, tendo sido aceitas, sendo assegurado a todos os licitantes interessados 
vista dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, em cumprimento às 
disposições legais que regulamentam a matéria, conforme inciso XVIII do art. 4º da Lei nº. 
10.520/02 e art. 26 do Decreto nº. 5450/05.  

 
“Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 
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 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;” (Lei nº. 10.520/02) 
 
“Art. 26.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão 
pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar 
sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que 
começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.” 
(Decreto nº.5450/05) 

  
3 – DOS RECURSOS 
 

3.1 - A empresa RN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP, embora 
tenha apresentado intenção de recurso não enviou sua peça recursal via sistema. 
 
3.2 – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE - DSOARES EMPREENDIMENTOS 
E CONSTRUCOES EIRELI – EPP, CNPJ/CPF: 20.051.915/0001-33. 
 
A RECORRENTE solicita a desclassificação da proposta da empresa TERRAMINAS 
ENGENHARIA LTDA. - EPP, pois segundo ela os valores ofertados são e que não 
cobrem os custos nos itens 1, 2 , 3 e 4. 
Em sua intenção de recurso, a RECORRENTE manifestou que “Os valores da proposta da 
empresa Terramonas são inexequíveis, em alguns itens não chegam nem a cubrir os 
custos. Conforme o parágrafo terceiro do artigo 44 da lei 8666, "Não se admitirá proposta 
que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos..." 
 
 3.3 – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE - SAO FRANCISCO DE ASSIS 
ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA – ME, CNPJ: 11.071.923/0001-50. 
 
A RECORRENTE em sua intenção de recurso manifestou o seguinte: “Interposição de 
recurso contra a proposta apresentada pela TerraMinas; e todos as outras propostas feitas 
abaixo do limite mínimo de exequibilidade, de 30% do valor médio das propostas 
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registradas no inicio do certame, conforme item 8.5 do Edital. Certo do alto grau ético e 
moral desta comissão aguardamos providências.”  
E sua peça recursal diz que: “A São Francisco de Assis Engenharia e Consultoria LTDA-
ME, interpõem recurso contra a homologação da proposta vencedora deste pregão tendo 
em vista o item 8.5 desse edital que torna o preço vencedor inexequível, requeremos a 
realização de diligências para o exame da proposta vencedora.” 
 

 
3.4 – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE - TOPGEO CONSULTORIA LTDA 
– EPP, CNPJ: 01.208.058/0001-98. 

 
A RECORRENTE solicita a que a “...Comissão de Licitação determine que a empresa 
recorrida demonstre de maneira objetiva que possui condições de realização dos serviços 
previstos nos itens 1, 2, 3 e 4, ofertados para os serviços previstos no item 
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, pelos preços ofertados, sob pena de 
desclassificação por oferecimento de preço inexequível, com base nos artigos legais 
vigentes supracitados.” 
Afirma que a proposta apresentada pela RECORRIDA “são patentemente inexequível, 
visto que o valor ofertado unitário por cada item é totalmente ineficaz de cobertura dos 
serviços listados, podendo ser comprovado através dos preços praticados no mercado.” 
  
3.4 – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE - MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA – 
EPP, CNPJ: 08.104.042/0001-84. 

 
A RECORRENTE afirma a proposta apresentada pela RECORRIDA corresponde a 

dezoito por cento do valor estimado pela UFSJ o que o torna inexequível. Que os preços 
apresentados pelos dez primeiros colocados revelam-se irrisórios. Que o certame licitatório 
objetiva a escolha da proposta mais vantajosa à administração pública, o que nem sempre está 
consubstanciado no menor preço, visto que a contratação avençada por valor insuficiente 
acarretará a elevação dos custos administrativos de gerenciamento do contrato. 

 
Em conseqüência, a RECORRENTE requer o que seja diligenciada a proposta da 

licitante vencedora quanto à exequibilidade dos preços ofertados, e caso desclassificada, 
sejam verificados igualmente os preços dos lances das demais concorrentes, até que se ateste 
uma proposta exequível de acordo com os parâmetros fixados no Edital. 
Alega ainda que alternativamente, caso todas as propostas sejam desclassificadas, requer a 
imediata aplicação do art. 48, §3º, da Lei n. 8.666/93, com reabertura do certame para 
apresentação de outras propostas livres de preços inexequíveis. 

 
 

4 – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO 
 

4.1 – DAS CONTRARRAZÕES DOS RECURSO DE TODAS AS  
RECORRENTES  

 
A RECORRIDA TERRAMINAS ENGENHARIA LTDA. afirma que as alegações 

dos RECORRENTES não merecem prosperar e ressalta que os custos para realização do 
serviço de levantamento planialtimétrico dependem de pouquíssimos insumos, quais seja, 
basicamente, equipamento de medição e mão de obra. 

 
A RECORRIDA declara que “é proprietária dos materiais e instalações necessárias à 

prestação do serviço, o que diminui consideravelmente o custo do serviço a ser prestado, 
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podendo decotar do preço final os valores que dispenderia para a locação de equipamento.  
Some-se a isso o fato de que a Recorrida tem em seu quadro societário profissional 
tecnicamente habilitado para a prestação dos serviços licitados, diminuindo a necessidade de 
contratação de mão-de-obra especializada, o que também contribui sobremaneira para a 
diminuição do preço final.” 

 
 
A RECORRIDA ainda afirma que: 
“Resumidamente a redução significativa no preço ofertado pela Recorrida se deveu 
aos seguintes fatores que desoneraram o seu custo operacional:  
• Materiais e equipamentos próprios, dispensando o custo com locação de tais 
insumos; 
• Sócio com formação técnica, diminuindo a necessidade de contratação de mão de 
obra mais qualificada no mercado de trabalho;  
• Técnico com residência em São João Del Rei, onde será realizada a maior parte do 
serviço licitado, minimizando consideravelmente os custos com hospedagem de 
equipe; 
• Empresa optante pelo SIMPLES, o que reduz consideravelmente a carga tributária. 
De tal sorte, ainda que a lucratividade do Recorrido seja ínfima, tal fato não impede a 
aceitação de sua proposta, uma vez que esta, como dito, não está em desacordo com as 
normas contidas no edital. 
. .....apresentou sua proposta ciente de que irá auferir lucratividade baixa e está 
disposto, portanto, a arcar com este ônus, de modo que não cabe aos demais interferir 
na decisão. 
. o item 8.5. estabelece que: Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% 
(trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo 
possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a 
realização de diligências para o exame da proposta e que a realização de diligência 
somente será obrigatória quando o preço final for inferior à 30% (trinta por cento) da 
média dos preços ofertados pelo mesmo item.” 

 
A RECORRIDA assegura que a demonstração objetiva da exeqüibilidade da proposta 

é desnecessária de diligências relativamente aos itens “2” e “4” do Termo de Referência, pois 
estes atendem ao parâmetro de preço final superior a 30% (trinta por cento) da média das 
propostas ofertadas para o mesmo item. 
 
 A RECORRIDA apresentou em sua contrarrazão, provas da exeqüibilidade dos itens 1 
e 3 através de cálculos de todos os custos envolvidos na execução dos serviços. Para o item 2 
assegura que a média total dos preços foi de R$61.480,55 e que, portanto, o preço final da 
RECORRIDA representa 33% (trinta e três por cento) sobre o valor da média apurada que é 
superior ao patamar estabelecido no instrumento convocatório, de modo que dispensada a 
necessidade de diligência, bem como a comprovação da exequibilidade da proposta. 
Para o “item 4” a RECORRIDA apresentou que a média total dos preços foi de R$316.003,33 
e que seu o preço final representa 31% (trinta e um por cento). Sendo assim, o valor do preço 
final está superior ao patamar estabelecido no instrumento convocatório, de modo que 
dispensada a necessidade de diligência, bem como a comprovação da exequibilidade da 
proposta. 
 
 A RECORRIDA certifica ainda que os atestados de capacidade técnica por ela 
apresentados demonstram os serviços já efetivamente prestados e que tais documentos podem 
ser utilizados para a aferição da viabilidade da proposta apresentada neste certame, na medida 
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em que são capazes de demonstrar o preço médio que a RECORRIDA tem praticado, bem 
como a sua condição de executar o serviço por tais valores. 
 
 A partir do exposto, a RECORRIDA requer o recebimento, processamento e 
acolhimento das contrarrazões, mantendo a classificação da proposta apresentada, 
consequentemente vencedora do processo licitatório. 

 

4.2 – DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA TOPGEO 
CONSULTORIA LTDA. CONTRA RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA 
MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA. 
 
A empresa TOPGEO CONSULTORIA LTDA. EPP afirma que: “o recurso administrativo 

interposto pela empresa MIRANTE TOPOGRAFIA, apresentou como justificativa para a 
desclassificação da empresa ora recorrida a argumentação que o desconto oferecido tornaria o 
objeto do edital relacionado inexequível. Utilizou os ditames do art. 48, da Lei n. 8666-93, 
como fundamento jurídico embasador de sua pretensão. Listou os descontos ofertados pelas 
empresas quando da realização do pregão. Afirmou que todas as empresas apresentaram 
valores que tornavam o item impugnado inexequível, listando empresas e valores de proposta, 
ao final requerendo a desclassificação de todas, sendo declarada vencedora do certame.  
Todavia, no que se refere à empresa Recorrida, os percentuais listados comprovam de maneira 
objetiva que não existe qualquer tipo de anormalidade, ou hipótese legal de impugnação, 
vejamos: a) Na peça do recurso: TOPGEO: R$445.600,00 – 56,39%;  Ou seja, pela 
interpretação objetiva dos dados lançados no presente Recurso Administrativo, a empresa 
recorrida apresentou proposta no importe de 56,39%, efetivando desconto no importe de 
43,61%. Sendo assim, não está a Recorrida inserida em qualquer uma das hipóteses de 
desclassificação, previstas no art. 48, da Lei n. 8666-93. Dessa forma, requer seja o Recurso 
Administrativo interposto julgado improcedente em relação à TOPGEO CONSULTORIA 
LTDA – EPP, pelos motivos expostos e fundamentalmente por inexistir qualquer hipótese de 
desclassificação da mesma. Pede deferimento.” 
 
5- É O RELATÓRIO 
 
5.1 - DO EXAME DO MÉRITO 
 

Preliminarmente, esclareceremos que a Administração, através da equipe de pregão, 
procura sempre o fim público, respeitando os princípios basilares da licitação, especialmente 
os da legalidade, impessoalidade, igualdade, razoabilidade, publicidade, moralidade e 
transparência.  Sempre objetivando preservar o caráter competitivo de forma que se alcance a 
solução mais benéfica para a Administração Pública. 
  
 O Pregão Eletrônico instituído pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, define em 
seu Art. 4º, inciso X que para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério 
de menor preço traduzido pelo Item 8.2.1 do edital. A vantagem, considerada sob o enfoque 
econômico, se traduz na seleção do menor preço. O tratamento da exeqüibilidade está 
condicionado aos seguintes itens do edital: 
 

8.3 Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, 
comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 
apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
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respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 

8.4 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, 
do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008. 

8.5 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 
média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata 
desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para 
o exame da proposta. 

 
Quando constatada a manifesta inexeqüibilidade da proposta, em face do valor orçado 

pela Administração, oportuniza-se ao particular a possibilidade de comprovar sua viabilidade 
econômica, o que pode ser feito por meio da apresentação de documentos, planilhas, etc., ou 
seja, através de instrumentos capazes de atestar que os valores propostos são praticáveis 
materialmente.  

Nesse contexto, depois de impetrados os recursos contra a classificação da empresa 
TERRAMINAS ENGENHARIA LTDA. foi solicitado que a Divisão de Projetos e Obras 
emitisse parecer técnico sobre as planilhas de formação de custos. O Engenheiro da UFSJ 
responsável pela análise, pediu à RECORRIDA que fosse apresentado as composições dos 
custos envolvidos na execução de cada local para dirimir dúvidas quanto à sua capacidade de 
execução. O pedido foi atendido e as composições de custo informam de forma clara os 
custos de execução do levantamento por endereço e o prazo estimado para cada um, sendo 
que, este documento foi anexado aos autos para vistas de quaisquer interessados.   

 Diante do exposto, o Engenheiro da UFSJ emitiu parecer favorável à classificação da 
empresa RECORRIDA que provou a exeqüibilidade do preço ofertado cumprindo o que 
preceitua a Lei de Licitações. 
 
 Ademais, não se afigura razoável transformar a inexeqüibilidade em presunção 
absoluta, como se extrai da lição de MARÇAL JUSTEN FILHO, que nos ensina que: 

 
"Se o particular puder comprovar que sua proposta é exeqüível, não se lhe poderá 
interditar o exercício do direito de apresentá-la. É inviável proibir ao Estado de 
realizar contratação vantajosa. A questão é de fato, não de direito. Incumbe o ônus da 
prova da prova da exeqüibilidade ao particular. Essa comprovação poderá fazer-se 
em face da própria Administração, pleiteando-se a realização de diligência para 
tanto" (op. cit., p. 474). 
 
"A formulação desse juízo envolve uma avaliação da capacidade patrimonial do 
licitante. Se ele dispuser de recursos suficientes e resolver incorrer em prejuízo, essa é 
uma decisão empresarial privada. Não cabe à Administração a tarefa de fiscalização 
da lucratividade empresarial privada. No entanto, deve-se ter em vista que a 
inexequibilidade apenas deve ser pronunciada quando se evidenciar risco à efetiva 
viabilidade de execução do contrato. Vale dizer, se uma proposta de valor irrisório 
for plenamente executável por um particular, não estará em jogo dito interesse. A 
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proposta não deve ser excluída do certame." (Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 15ª Ed. Editora Dialética. São Paulo: 2012. p.754, 757) 

 
 Nesse sentido, o Tribunal de Contas já se posicionou no sentido de que esses critérios 
não são absolutos:  

 
Licitação de obra pública: 1 – Para o fim de cálculo de inexequibilidade de proposta 
comercial, os critérios estabelecidos na Lei 8.666/1993 não são absolutos, devendo a 
instituição pública contratante adotar providências com vistas à aferição da 
viabilidade dos valores ofertados, antes da desclassificação da proponente (...) 
Acórdão n.º 1857/2011, TC-009.006/2009-9, rel. Min.- Subst. André Luis de Carvalho, 
13.07.2011. 
 

           Desta forma, entende-se que, no caso concreto em análise, a inexequibilidade restou 
afastada pela própria empresa por meio de manifestação formal e expressa e ainda 
apresentação de planilhas de composições de custos a esse respeito em duas oportunidades – 
em suas contrarrazões e através de envio de cálculos de todos os custos envolvidos para a 
execução do objeto desta licitação.  
 

Portanto, diante dos elementos contidos nos autos, e tendo em vista o interesse 
público, representado no procedimento licitatório pela contratação da proposta mais 
vantajosa, no presente caso com expressiva economia ao erário, conclui-se pela 
improcedência do pleito das RECORRENTES. 

 
O mérito se estende à contrarrazão da empresa TOPGEO CONSULTORIA LTDA. 

EPP. 
 
 
6 - CONCLUSÃO  
 

Por todo o exposto e em razão dos princípios da Legalidade, da Isonomia, da 
Impessoalidade, Moralidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, considero 
improcedente os recurso administrativos impetrados pelas empresas DSOARES 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI – EPP, SAO FRANCISCO DE ASSIS 
ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA – ME, TOPGEO CONSULTORIA LTDA – EPP e 
MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA – EPP. , e decido pela manutenção da classificação e 
habilitação da empresa TERRAMINAS ENGENHARIA LTDA. declarada vencedora do 
Pregão Eletrônico nº. 006/2015/UFSJ. 

 
Submeta-se, por conseguinte, o assunto à consideração da autoridade competente em 

respeito ao § 4º, do art. 109, da Lei de Licitações. 
 
 

São João del-Rei, 19 de março de 2015. 
 
 

Vera Lucia Meneghini Vale 
Pregoeira da UFSJ 

 
 

A DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR ficará disponível para acesso no 
endereço eletrônico: http://www.ufsj.edu.br/dimap 


