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Licitações
“Aprimorando a Gestão e Disseminando o
Conhecimento”

Recurso:
À Sr.ª pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal Muniz Ferreira-Ba
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
Processo Administrativo Nº 212/2022
Assunto: Intenção de recurso
Acatando o prazo estabelecido no edital e última sessão referente ao Lote 01 do Pregão
41/2022, seguem nossas razões referentes à manifestação de recurso relativa à habilitação e
desclassificação da empresa Impactus Treinamentos e Capacitação Gerencial ltda, como
vencedora do lote 1 deste pregão.

A empresa Josue N. da Silva – ME inscrita no CNPJ n º 20.125.265/0001-23, manifesta a intenção
de recurso contra a empresa Impactus Treinamentos e Capacitação Gerencial ltda, sob os
princípios da tempestividade e legalidade, pois de acordo com a Lei de Licitações, art. 48, inciso
II, a empresa habilitada desse referido certame sob o nº 948406 apresentou proposta de preço
inexequível. Sendo ofertado 70 % menos que o valor orçado pela administração pública.
Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços
manifestamente inexeqüiveis, 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. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Solicito também a inabilitação por não apresentar o contrato social, somente da sua alteração
societária efetuadas

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - SUTEPROS: “Aprimorando a Gestão e Disseminando o Conhecimento”

-

--

CNPJ Nº: 20.125.265/0001-23

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MJZFOTEZOENFQJQ2RJJBRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
10 de Agosto de 2022
3 - Ano X - Nº 1881

Muniz Ferreira

“Aprimorando a Gestão e Disseminando o
Conhecimento”

No que se refere à documentação apresentada pela empresa Impactus Treinamentos e
Capacitação Gerencial LTDA, para fins de comprovação do item 14.2 do edital, qual seja, a
apresentação do “ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
...” a forma de atendimento de referido item editalício, que é uma transcrição do art. 28, ins. III
da Lei 8.666/93 é mediante a apresentação do ato constitutivo e de todas as suas alterações ou
então do contrato social consolidado, onde constem todas as alterações, na presente licitação
a empresa não apresentou o contrato social, somente a sua última alteração. Assim, como as
alterações contratuais não são numeradas, não tem como verificar se existem outras alterações
contratuais, ou seja, o licitante equivocou-se ao não apresentar ato constitutivo e todas as
alterações ou a última alteração consolidada.

Prezando o Princípio da Legalidade e o presente Art. 32 da vigente Lei Federal de n. 8.666/1993
os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou
publicação em órgão da imprensa oficial.
Sendo assim, as declarações apresentadas não estão em acordo com o item 24.4. do edital que
solicita: em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou
por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, lotado na Secretaria de
Municipal de Trabalho, Esporte e Ação Social, designado para a Comissão Permanente de
Licitações, Pregoeira ou Membro da Equipe de Apoio.
Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
habilitado.
É procedimento administrativo, com o escopo final de selecionar uma proposta que tenha
ofertado melhores e mais vantajosas condições para Administração Pública, sendo assim, estou
aberto a negociar o valor de proposta de preço deste certame, já ofertado por minha empresa.
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PARECER JURÍDICO
RECURSO LICITATÓRIO
ÓRGÃO SOLICITANTE: Setor Licitação
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022
OBJETO: “Constitui-se objeto desta licitação a contratação de empresa para consultoria
Técnica junto A GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL –
com ações de assessoramento técnico especializado na gestão da Secretaria na Proteção
Social Básica, na gestão do Auxílio Brasil e na gestão Fundo Municipal de Assistência
Social da Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Ação Social do município de
Muniz Ferreira – BA, na modalidade Pregão eletrônico, conforme especificações
constantes do Edital e seus Anexos”

Visa o presente opinativo efetuar análise sobre a consulta solicitada pelo Setor de
Licitação, no sentido de obter orientações quanto aos procedimentos a serem adotados
pela Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira - BA, referente ao recurso apresentada pela
Empresa JOSUÉ N DA SILVA ME.

O recurso administrativo fora recepcionado pela Administração Pública em 21 de julho
de 2022, dentro do estabelecido no inciso XVIII, do Artigo 4º, da Lei 10.520/02, portanto,
tempestivo.

Trata-se de um procedimento administrativo licitatório Pregão Eletrônico, com critério
de julgamento tipo MENOR PREÇO, objetivando futuras contratações de empresas para
consultoria técnica junto à GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL – com ações de assessoramento técnico especializado na gestão da Secretaria
na Proteção Social Básica, na gestão do Auxílio Brasil e na gestão Fundo Municipal de
Assistência Social da Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Ação Social do
município de Muniz Ferreira – BA.
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Em recurso, a empresa alega que a licitante declarada vencedora não cumpriu com
exigências do edital do item 14.2, notadamente a apresentação do ato constitutivo. Assim
como, afirma que os preços apresentados pela licitante são inexequíveis.

É o que passa a relatar.

DO FORMALISMO EXACERBADO

A Constituição Federal brasileira determina que a administração pública obedeça aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput). Explicita ainda a Constituição a necessidade de observância desses princípios ao
exigir

que

as

obras,

serviços,

compras

e

alienações

sejam

contratados

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes (art. 37, inciso XXI).

Para regulamentar o procedimento da licitação exigido constitucionalmente, foi
inicialmente editada a Lei n. 8.666/1993. Com a Lei n. 10.520/2002, mais uma
modalidade licitatória (pregão) foi introduzida no modelo brasileiro, ao qual se aplicam
subsidiariamente as regras da Lei n. 8.666/1993. Seja qual for a modalidade adotada,
deve-se garantira observância da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade,
vinculação ao instrumento convocatório, sigilo das propostas, razoabilidade, preservação
do interesse público e julgamento objetivo, para garantir que a proposta mais vantajosa
seja selecionada pela Administração.

Embora a seleção deve ser julgada em conformidade com o princípio da Vinculação ao
Instrumento Convocatório, a legislação também valoriza os Princípio da Razoabilidade e
do Interesse Público.
No caso em análise, a empresa licitante apresentou junto a documentação “ALTERAÇÃO
CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE IMPACTU’S TREINAMENTOS E
CAPACITAÇÃO GERENCIAL LTDA”, conforme consta nos autos do processo
administrativo. A falta do contrato social pode ser facilmente suprida com simples
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diligência. Por outro lado, a “Alteração Contratual” acostada possui autenticação digital
com chave de acesso onde a administração verificou sua autenticidade.

Destaco que, as jurisprudências dominantes são no sentido de evitar os formalismos
exacerbados e injustificados a fim de impedir a ocorrência de danos ao erário e valorizar
a vantajosidade da proposta, orientando os gestores a interpretar o edital sob a perspectiva
da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de possibilitar o maior ganho para a
Administração Pública.

DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

Torna-se indiscutível que em todo e qualquer certame licitatório busca-se instalar efetiva
e real competição entre aqueles que por ele se interessam. Aliás, constitui finalidade
precípua da licitação a busca da proposta que se apresente mais vantajosa, observados e
respeitados, para esse efeito, os critérios fixados no edital respectivo. Pretende-se, pois,
em cada procedimento instaurado perseguir e alcançar a condição mais econômica para
o contrato de interesse da Administração.
A Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos – firma clara e inequívoca
orientação nesse sentido ao assevera, em seu art. 3º, que a licitação se destina a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração.

Assim, não há dúvidas de que o procedimento licitatório procura dar à administração as
condições de contratar com aquele que apresente a proposta mais vantajosa. O que nos
interessa para reconhecimento da inexequibilidade, é exatamente o modo como deve
proceder o administrador para determinar, com precisão, a linha que separa a melhor
proposta daquela que se revele inexequível.

A avaliação acerca da exequibilidade de uma proposta não pode ser atrelada apenas ao
valor global, deve-se observar vários outros critérios, como prazo de entrega, valores de
insumos, gastos com impostos, encargos sociais. Ora, a aceitabilidade da proposta
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envolve não somente a verificação do cumprimento das condições do edital, mas,
também, a capacidade de execução do objeto licitado, ou seja, a exequibilidade da
proposta, independentemente da modalidade licitatória e da expressa previsão acerca da
desclassificação de proposta inexequíveis, contraria a lógica e o princípio da eficiência a
admissão de licitante que, com a proposta apresentada, não tenha condições de satisfazer
as necessidades do poder contratante.

Portanto, antes de declarar ou não a inexequibilidade da proposta da empresa consagrada
vencedora, cabe a Administração pública através do setor de licitação fazer diligência no
sentido de requerer que a mesma apresente esclarecimentos acerca de sua capacidade de
cumprir o objeto, comprovando com planilhas e dados técnicos a viabilidade de sua
proposta.
Aliás, em decisões, o Tribunal de contas da União – TCU deixou registrada a necessidade
de ser aberta a possibilidade de o licitante esclarecer a capacidade do cumprimento do
objeto. Nesse contexto foi editada a Súmula nº 262/TCU, que determina:
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.

Dada a possibilidade da demonstração da exequibilidade da proposta, visa-se sempre a
preservação do interesse público, e, consequentemente do erário, no interesse de obtenção
da menor proposta.

CONCLUSÃO

Após estas considerações, em respeito aos princípios constitucionais e as decisões
jurisprudenciais, entende essa Assessoria Jurídica que deve ser realizada diligências no
sentido de notificar a empresa declarada vencedora para que traga aos autos cópia do
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Contrato Social, bem como, que apresente manifestação acerca da exequibilidade de sua
proposta.

Aproveitamos o presente instrumento para remeter-lhe votos de elevada estima e
consideração.

É o parecer.

Muniz Ferreira, 22 de julho de 2022.

_________________________________

Yuri Soledade
Procurador Municipal
(OAB 56.020-BA)
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ÓRGÃO SOLICITANTE: Setor Licitação
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022
OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a contratação de empresa para consultoria
Técnica junto A GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL – com ações de
assessoramento técnico especializado na gestão da Secretaria na Proteção Social Básica, na
gestão do Auxílio Brasil e na gestão Fundo Municipal de Assistência Social da Secretaria
Municipal de Trabalho, Esporte e Ação Social do município de Muniz Ferreira – BA, na
modalidade Pregão eletrônico, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.
INTERESSADOS:
IMPACTUS TREINAMENTOS E CAPACITACAO GERENCIAL LTDA ME
RENATA DIAS SAMPAIOME.
JOSUE N. DA SILVA – ME.
AMR CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME.
RESPOSTA RECURSO LICITATÓRIO
Visa o presente DECIDIR sobre recurso apresentada pela Empresa: JOSUÉ N DA SILVA ME.
Após as considerações, em respeito aos princípios constitucionais e as decisões
jurisprudenciais,
fica
notificada
a
empresa
declarada
vencedora:
IMPACTUS
TREINAMENTOS E CAPACITACAO GERENCIAL LTDA-ME, para que envie através do
sistema das licitações-e aos autos:
Cópia de todas as alterações do Contrato Social, bem como, que
manifestação, e demonstração acerca da exequibilidade de sua proposta.

apresente

A licitante terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que a empresa notificada encaminhe os
documentos solicitados através das Licitações-e no campo “anexo proposta”. O não
atendimento implicará na desclassificação da empresa.
Desde já ficam os autos deste PREGÃO com vista franqueada aos interessados.
Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para
homologação e adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
Muniz Ferreira, 10 de Agosto de 2022.
Presidente
Carine Barbosa Sampaio
Membros:
Hana Gabriela dos Santos

Marcos Yure de Morais Ribeiro
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