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JULGAMENTO DE RECURSO Nº 006/2017
Pregão Eletrônico nº 004/2017
Processo EBC nº 005013/2016

Trata  o  presente  do  julgamento  do  Recurso  interposto  pelo  licitante,  JUNDIÁ
TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA, referente ao Pregão Eletrônico 004/2017, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte mediante
locação  de  veículos  terrestres  com condutor,  incluindo  fornecimento  de combustível,  seguro
total,  pedágio,  estacionamento e outros encargos necessários à execução dos serviços, sem
nenhum ônus  adicional,  para  o  transporte  e  locomoção  de  empregados,  bagagens,  bens  e
equipamentos, no âmbito do Estado de São Paulo, principalmente, na Região Metropolitana de
São Paulo (Grande São Paulo), visando suprir as necessidades da EBC.

I. DA TEMPESTIVIDADE

O recurso foi inserido no Sistema Comprasnet, tempestivamente, e analisado, vez
que presentes os requisitos de admissibilidade e o direito da ampla defesa e do contraditório
previstos no Edital da licitação e na legislação pertinente.

II. DO PEDIDO DO RECORRENTE 

O licitante JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA, interpôs seu recurso a
fim de reformar a decisão do Pregoeiro quanto à classificação e habilitação da empresa  E C
BARRETO TURISMO EIRELE – ME, alegando em suma:

“Diversas  licitantes  apresentaram  proposta  em  desacordo  com  o  edital  de
licitação, devendo ser desclassificadas, cf. disposto no próprio edital. Vejamos.

10.3.  Serão  desclassificadas  as  propostas  dos  Licitantes  que:

(...)

10.3.8.  Apresentarem  preços  com  valores  globais  superiores  aos  limites
estabelecidos no subitem I.1 do Termo de Referencia, Anexo I deste Edital ou
com preços  manifestamente  inexequíveis,  assim  considerados  aqueles  que
não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio 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. 

Por sua vez, o subitem I.1 do Anexo I dispõe: 

I.1.Para  os  serviços  continuados,  encontra-se,  nos  quadros  abaixo,  a
composição dos valores, quais sejam, de veículos, motoristas, encarregados e
combustível, de execução do objeto deste Termo de Referencia, perfazendo o
valor total global anual estimado e máximo de R$ 2.111.460,72 (dois milhões
cento e onze mil  quatrocentos e sessenta reais e setenta e dois centavos).

Cf.  podemos  verificar  na  relação  propostas  disponibilizada  no  pregão
eletrônico, as propostas de nºs 13 a 25 são superiores a R$ 2.111.460,72, ou
seja,  apresentam  “preços  com  valores  globais  superiores  aos  limites
estabelecidos no subitem I.1 do Termo de Referencia, Anexo I”, e de acordo
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com  o  item  10.3.8  devem  ser  desclassificadas.

A Lei de licitações prevê em seu art. 3º que no certame licitatório deverão ser
obedecidos  diversos  princípios,  dentre  eles  está  o  da  vinculação  ao
instrumento convocatório.

“Art.  3º  -  A  licitação  destina-se  a  garantir  a  observância  do  princípio
constitucional  da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios  básicos  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da
igualdade,  da  publicidade,  da  probidade  administrativa,  da  vinculação  ao
instrumento  convocatório,  do  julgamento  objetivo  e  dos  que  lhes  são
correlatos.

Assim, as licitantes que apresentaram as propostas em desacordo com o item
10.3.8 do edital  de licitação devem ser desclassificadas,  pois não poderiam
participar da fase de lances.” (S.I.C)

III. DAS CONTRARRAZÕES:

A  recorrida  E  C  BARRETO  TURISMO  EIRELE  –  ME contrarrazoou  o  recurso
interposto pelo licitante  JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA, valendo-se do seu
direito  ao  contraditório  e  à  ampla  defesa,  rebatendo  as  alegações  da  recorrente  com  os
apontamentos a seguir:

“Insta salientar, que a recorrente invocou a favor de sua pretensão, interpretação não
existente  no  bojo  do  edital,  não  observando  os  requisitos  mínimos  atinentes  ao
processo.
Nesse  diapasão,  verifica-se  que  o  recorrente  mergulhou  em  uma  verdadeira
aventura jurídica, pois conforme sabido os recursos devem ser fundamentados. A
jurisprudência e a doutrina são pacíficas no entendimento de que não se conhece do
apelo  genérico,  onde  a  recorrente  limita-se  apenas  a  atacar  de  forma  geral  os
concorrentes sem qualquer delimitação de quem está sendo atingido pelo recurso
interposto.
Demais  disso,  a  recorrente  não  aponta  com  clareza  que  alguma  empresa
concorrente teve benefícios com erros do edital, restringe-se somente a afirmar que
as empresas colocadas entre 13º a 25º extrapolaram o contido na cláusula 10.3.8 do
edital, sem contudo, fundamentar seu pedido.
Noutro giro, a recorrente se confunde no que tange ao texto do item 10.3.8, pois
caso o raciocínio da recorrente estivesse correto ela mesma estaria eliminada do
certame,  já  que na classificação  geral  ficou apenas  em 15º  e  em seus pedidos
requereu a exclusão de todas as concorrentes que estavam classificadas entre 13º a
25º.
Vê-se que o dispositivo supra faz menção tão somente aos classificados e não aos
concorrentes de forma geral.
Note-se que os concorrentes podem dar lances pelo período da licitação e devem ir
se adequando as outras propostas.
Dessa maneira, ao fim do certame serão classificadas as empresas que chegaram
ao valor inferior ao descrito no item supra.
Após o término do leilão a empresa vencedora tem o prazo de 2 horas para enviar a
proposta readequada ao lance por ele ofertado ai sim não poderá ter preços com
valores globais  superiores  aos limites  estabelecidos  no subitem I.1 do Termo de
referência, conforme se verifica do item 6.5 do edital.
Estando a ganhadora dentro do exigido pelo edital, será então declarada vencedora
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do certame.
Usualmente  em  sede  de  impugnações/recursos  administrativos  nas  licitações,
razões  são  criadas,  sem  nenhuma  comunhão  com  a  legislação,  buscando
fundamento na Lei sem nenhuma pertinência objetiva..” (S.I.C)

IV. DO JULGAMENTO DO RECURSO

Tendo o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio o compromisso com a legalidade, com a
impessoalidade e com os demais princípios que regem a Administração e as Licitações Públicas,
passa a examinar os argumentos despendidos pelo Recorrente.

As  alegações  de  que  a  classificação  e  habilitação  do  licitante  E  C  BARRETO
TURISMO EIRELE – ME não obedeceram aos critérios estabelecidos no  subitem 10.3.8 do
Pregão Eletrônico nº 004/2017, não devem prosperar, visto que os procedimentos adotados
pelo Pregoeiro no transcorrer do certame estão condizentes com o estabelecido no Edital, com a
legislação em vigor, bem como, com os apontamentos do Tribunal de Contas da União feitos em
seus Acordãos 2.131/2016 - Plenário e Acórdão 934/2007 - 1ª Câmara, conforme demonstrado a
seguir:. 

Acordão 2.131/2016 - Plenário 

"12. Quanto à possível restrição ao caráter competitivo do certame (alínea d), devido
à desclassificação das empresas participantes do Pregão Eletrônico SRP 13/2015 em
etapa prévia à fase de lances, foi realizada a oitiva prévia do Iphan e da empresa
Simpress Comércio,  Locação e Serviços S/A,  adjudicatária  do objeto licitado,  com
fundamento no disposto pelo art.  276, § 2º,  do RI/TCU, tendo em vista a possível
adoção  de  medida  cautelar.  E,  para  dirimir  dúvida  quanto  à  economicidade  do
certame, solicitou-se ao Iphan, mediante diligência, a documentação comprobatória
da pesquisa de preços realizada.
13. A análise empreendida pela Selog levou à conclusão, a qual me filio, de que
a desclassificação das licitantes anterior à fase de lances, em decorrência da
oferta de valores acima do preço inicialmente orçado violou o art. 25 do Decreto
5.450/2005, segundo o qual o exame da proposta classificada em primeiro lugar
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação
deve ocorrer após o encerramento da etapa de lances, in verbis:
‘Art. 25.  Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classifi-
cada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao esti-
mado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposi-
ções do edital.’
14. Acrescenta a unidade técnica que, além de contrária à legislação, a prática 
adotada pelo pregoeiro está em desacordo com a jurisprudência do  
TCU (Acórdão 934/2007-1ª               Câmara)...." (SIC)

Acórdão 934/2007-1ª         Câmara

“(...) nos pregões que vier a realizar, não adote procedimentos que ocasionem a
desclassificação de propostas antes da fase de lances, em decorrência da oferta
de valores acima do preço inicialmente orçado pela autarquia, uma vez que o
exame da compatibilidade de preços em relação ao total estimado para a contra-
tação deve ser realizado após o encerramento da referida fase (...)” (SIC)

Note-se que o Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2017 está em perfeita sintonia com
as  orientações  da  Corte  de  Contas,  e  o  julgamento  do  Pregoeiro  seguiu  os  critérios
estabelecidos  no  instrumento  convocatório,  quando  permitiu  que  todos  os  licitantes
participassem  da  fase de  lances  durante  o  certame.  Portanto,  a  aceitação  e  habilitação  da
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proposta do Recorrido atenderam na integralidade as exigências estabelecidas, não havendo
razão nas argumentações do Recorrente.

Nesse contexto,  solicita-se a submissão do recurso ao julgamento  da Autoridade
Superior com a proposta de que, seja negado provimento ao recurso, interposto pelo licitante
JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA por não haver razões para reformulação dos
atos adotados pelo Pregoeiro durante o transcorrer da fase de lances no certame, posto que
foram cumpridas fielmente as regras previamente estabelecidas no Edital do Pregão.

V. CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  em obediência  aos princípios  da legalidade,  da  isonomia,  da
supremacia do interesse público,  da razoabilidade,  da proporcionalidade,  da motivação e da
vinculação ao instrumento convocatório, previstos no art. 3º da Lei 8.666, de 1993 e no art. 4º do
Decreto  3.555,  de  2000,  e  tendo  em  vista  o  que  se  pode  depreender  dos  argumentos
apresentados pelo Recorrente, posiciono-me no sentido de propor que seja negado provimento
ao recurso interposto pelo licitante, JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA por não
haver procedência nas alegações trazidas, mantendo inalterada a aceitação da proposta e a
habilitação  da  Recorrida  E  C  BARRETO  TURISMO  EIRELE  –  ME,  relativa  ao Pregão
Eletrônico nº 004/2017.

Em oportuno informamos que a Sra. Neire Maris Marques, Pregoeira do certame, se
encontra no período de férias, sendo substituída nesse ato, pelo Pregoeiro André Luiz Alvarenga
Calandrine.

É o que se submete ao julgamento da Autoridade Superior.

Brasília/DF, 09 de março de 2017.

ANDRÉ LUIZ ALVARENGA CALANDRINE
Pregoeiro
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DESPACHO DECISÓRIO

Pregão Eletrônico nº 004/2017

Processo EBC nº 005013/2016

Foi  recebido  nesta  Gerência  Executiva  de  Administração  e  Logística,  em
09/03/2017, para o crivo de apreciação, em conformidade com o teor do artigo 109, Parágrafo
4º, da Lei nº 8.666/1993, combinado com o inciso III, do artigo 7º, do Decreto nº 3.555/2000, a
manifestação  do  Pregoeiro  sobre  o  recurso  interposto  pela  JUNDIÁ  TRANSPORTADORA
TURÍSTICA LTDA.

A  licitação  de  que  trata  o  pedido  em  questão  refere-se  à  contratação  de
empresa especializada para prestação de serviço de transporte mediante locação de veículos
terrestres  com  condutor,  incluindo  fornecimento  de  combustível,  seguro  total,  pedágio,
estacionamento e outros encargos necessários à execução dos serviços,  sem nenhum ônus
adicional, para o transporte e locomoção de empregados, bagagens, bens e equipamentos, no
âmbito do Estado de São Paulo, principalmente, na Região Metropolitana de São Paulo (Grande
São Paulo), visando suprir as necessidades da EBC.

O Pregoeiro  posicionou-se no sentido  de que seja negado provimento ao
recurso  interposto  pelo  licitante  JUNDIÁ  TRANSPORTADORA  TURÍSTICA  LTDA, por  não
haver  motivação  que  ampare  as  razões  recursais  apresentadas,  de  acordo  com  a  análise
pormenorizada dos fatos, que se encontra acostada nos autos do Processo nº 005013/2016.

Diante  do  exposto  considerando  as  razões  apresentadas  pelo  Pregoeiro,
CONFIRMO o julgamento do pedido, dele conhecendo para, no mérito,  negar provimento ao
recurso interposto pelo licitante JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA, pelo fato do
Pregoeiro ter  cumprido fielmente aos requisitos estabelecidos no Edital  do Pregão com total
transparência dos atos praticados, adotando os procedimentos permitidos, em obediência aos
princípios da  supremacia  do  interesse  público,  da  razoabilidade,  da  proporcionalidade  e  da
obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Por  todo  o  exposto  e  no  uso  das  atribuições  delegadas  pela  Portaria-
Presidente nº433,  de 01/07/2013,  pela subdelegação de competência proferida por meio da
Ordem de Serviço nº 205/2015, de 22/04/2015, e com fundamento no art. 109, § 4º, da Lei nº
8.666/1993, HOMOLOGO  os  serviços  objeto  do  Pregão  acima  epigrafado  ao  licitante  E  C
BARRETO TURISMO EIRELE – ME que ofertou proposta no valor  total  global  anual  de  R$
1.658.999,76 (um milhão seiscentos e cinquenta e oito mil novecentos e noventa e nove
reais  e  setenta  e  seis  centavos) e  submeto  o  ato  para  convalidação  do  Diretor  de
Administração e Finanças em atendimento às recomendações constantes no Parecer Jurídico
de Mérito nº 071/2017/CONJU/EBC.

Remeta-se à convalidação e divulgação do ato.

Brasília, _____ de  março de 2017.

ROSÂNGELA SOARES RIBEIRO
Gerente Executiva de Administração e Logística 

Autoridade Superior da EBC
(Por subdelegação de competência proferida por meio da

Ordem de Serviço nº 205/2015, de 22/04/2015)
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À
GERÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Senhora Gerente Executiva,

Considerando os apontamentos realizados pela CONJU em seu Parecer de Mérito nº
71/2017.

Considerando  que  a  Homologação  constante  no  Despacho  Decisório  supra,  foi
realizada antes da emissão da Portaria 158, emitida após às 18h00 do dia 10/03/2017.

CONVALIDO todos os atos praticados no certame licitatório em questão, inclusive as
decisões referentes ao Julgamento do Recurso e Homologação, posto que, correspondem às
Normas e Princípios norteadores da Administração Pública.

Pelo  feito,  restituímos  os  presentes  autos  para  continuidade  dos  procedimentos
necessários à celebração do Instrumento Contratual.

Em     de março de 2017.

LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas
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