
RECURSO : 

 

ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO OLDESÍRIO LEMOS DE CASTRO E 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
EMPRESA BRASIL DECOMUNICAÇÃOS/AEBC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2017  
Processo EBC nº003056/2015 
 
Objeto: Constitui objeto deste Edital a contratação de empresa 
especializada para prestação de Serviços Continuados de Manutenção, 
Preventiva e Corretiva, com fornecimento de insumos, incluindo sob 
demanda os chamados “Serviços de Oficina” e o fornecimento de 
quaisquer componentes e/ou peças de reposição novas e originais nos 
equipamentos e acessórios que compõem os Grupos Motores Geradores 
de Energia Elétrica (GMG’s), instalados nas Unidades Móveis e nas 
dependências da EBC, no Rio de Janeiro/RJ, de acordo com as 
quantidades, as especificações e as condições estabelecidas no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. 
 
A Empresa NIELY DA COSTA OLIVEIRA-EPP, já devidamente qualificada 
no presente procedimento licitatório, vem respeitosamente à presença de 
V. Senhoria, na forma do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005 e por 
descumprimento item 6.2 do Edital de Licitação, apresentar RECURSO 
ADMINISTRATIVO contra A CLASSIFICAÇÃO da Empresa JRS DE 
AQUINO - ME. O que faz com base nas razões a seguir expostas. 
 
 Considerações Iniciais 
Ilustre Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitação. O respeitável 
julgamento das razões interpostas neste recurso recai neste momento 
para sua responsabilidade, o qual a empresa RECORRENTE confia na 
lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em 
questão, e o cumprimento pleno de todas as exigências do presente 
processo de licitação. 
 
2-DATEMPESTIVIDADE 
 
A presente peça de Recurso tem por objeto apontar equívocos contidos na 
decisão proferida pela Comissão Permanente de licitação da Secretaria 
Executiva de Estado de Cultura. O prazo para interposição do presente 
recurso é de 3 (TRES) dias úteis, conforme item  
 
25.2 do edital 009/2017, tendo como prazo final o dia 13/05/2017 Conclui-
se, portanto, pela TEMPESTIVIDADE desta peça.  
  
3-DOS FATOS 
 
Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa NIELY DA 
COSTA OLIVEIRA-EPP – doravante denominada Recorrente – contra a 
decisão da Sr. Pregoeiro que habilitou a empresa JRS DE AQUINO - M, 
no certame licitatório na modalidade de Pregão Eletrônica nº 009/2017, 
tendo por objeto a “Serviços Continuados de Manutenção, Preventiva e 
Corretiva, com fornecimento de insumos, incluindo sob demanda os 
chamados “Serviços de Oficina” e o fornecimento de quaisquer 
componentes e/ou peças de reposição novas e originais nos 
equipamentos e acessórios que compõem os Grupos Motores Geradores 



de Energia Elétrica (GMG’s), instalados nas Unidades Móveis e nas 
dependências da EBC, no Rio de Janeiro/RJ, de acordo com as 
quantidades, as especificações e as condições estabelecidas no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. 
 
Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional 
susografado, a recorrente veio dele participar com a mais estrita 
observância das exigências editalícias, frise-se que a RECORRENTE é 
uma empresa séria, que, buscando uma participação impecável no 
certame, preparou sua documentação e propostas em rigorosa 
conformidade com as exigências do edital, provando sua plena 
qualificação para esse certame.  
 
Entretanto, a RECORRENTE, tendo em vista a lisura do certame, bem 
como a transparência que é devida, resolve por meio deste esclarecer 
pontos controversos apresentados pela Comissão Permanente de 
Licitação desta instituição.  
Insurge-se a Recorrente contra a decisão de habilitação da JRS DE 
AQUINO - ME, em síntese, pelas razões abaixo apresentadas, de recurso: 
 
a) Deixou de cumprir o item: 6.2, 6.5, 6.5.6, 6.5.9, 6.5.12, 6.5.13,e 6.9. 
 
6.2. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso 
IV do art. 13, do Decreto nº 5.450, de 2005).  
 
6.5. Após o encerramento da etapa de lances, o Licitante detentor do 
menor valor, deverá encaminhar num prazo máximo de até 01h30 min. 
(uma hora e trinta minutos), por meio eletrônico (Sistema Comprasnet), 
após autorização do Pregoeiro, proposta de preços a t u a l i z a d a, 
contendo as especificações detalhadas dos serviços ofertados, com o 
valor mensal por item, o valor total anual por item e o valor total global 
anual do lote, conforme modelo de proposta de cotação de preços, 
constante no Encarte E do Termo de Referência, acompanhada da 
planilha de custos e de formação de preços, de acordo com o modelo 
constante no Encarte G do Termo de Referência. 
 
6.5.6. Planilha de custos e formação dos preços para prestação dos 
serviços, com detalhamento de todos os elementos que influam direta e 
indiretamente no custo, inclusive tributos e encargos sociais, nos moldes 
do Encarte G do Termo de Referência, Anexo I deste Edital;  
 
6.5.9. Declaração de que assume o compromisso de executar os serviços, 
de acordo com o previsto no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;  
 
6.5.12. Declaração de que empregará técnica aperfeiçoada e que possui 
equipamentos, instrumentos e ferramentas específicas e adequadas, bem 
como profissionais especializados e habilitados para prestação dos 
serviços com o mínimo de interrupções para o reparo;  
 
6.5.13. O Licitante que não possuir escritório/filial localizado no Rio de 
Janeiro/RJ e Região Metropolitana deverá apresentar declaração 
comprometendo-se, caso seja vencedor do certame, a apresentar, no 



prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
assinatura do contrato, documento que comprove possuir representante 
legal no Rio de Janeiro/RJ e Região Metropolitana, que terá a 
responsabilidade com a execução, apoio e acompanhamento das 
atividades de pessoal e de material, desenvolvidas em relação ao 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
7.2.6- Serão considerados inadequados, desta forma 
DESCLASSIFICADOS, preços simbólicos, irrisórios, de valor zero ou 
incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com 
distorções significativas; 
 
6.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às 
exigências do presente Edital e anexos, forem omissas ou apresentem 
irregularidades insanáveis.  
 
1° Item do recurso: A habilitação da empresa JRS DE AQUINO - ME, com 
proposta de preços sem a observância dos itens do edital acima citados. 
 
10 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
A empresa JRS DE AQUINO - ME, em primeiro momento adicionou em 
sua proposta apenas. Sem sequer apresentar uma planilha com custos 
operacionais que pudesse demostrar o custo de cada profissional e suas 
respectivas funções conforme a legislação trabalhista e suas convenções 
coletivas. O que pode acarretar grandes transtornos para o contratante e 
ate mesmo ações judiciais trabalhistas. Bem como a inexecução dos 
serviços com qualidade. 
 
A mesma não atende ao exigido no edital do presente certame, vejamos a 
exigência do mesmo: 
O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR 
PREÇO GLOBAL, observadas as especificações técnicas e os parâmetros 
mínimos de desempenho definidos no Edital. 
 
A proposta não atende as especificações do termo de referencia, bem 
como para a perfeita execução dos serviços, haja vista a exigida no edital, 
portanto não merece ser acolhida a proposta neste quesito. 
 
Outro ponto que cabe destaque e que de acordo com a planilha que 
compõe o Edital nº 09/2017, os valores na proposta apresentada pela 
empresa JRS DE AQUINO - ME, esta propõem o valor dos serviços, sem 
considerar ESTES e, valor este claramente em desacordo com os 
propostos em MEDIÇÕES e PAGAMENTOS  
 
As medições serão efetuadas em campo, na unidade dos serviços 
efetivamente executados ou de forma proporcional à medição física da 
obra executada pela CONTRATADA e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, de 
acordo com a descrição da Planilha de Orçamento 
 
O pagamento será feito de acordo com o preço constante na Planilha de 
Orçamento Analítico, que é a compensação integral para execução dos 
serviços, que inclui material, mão de obra, encargos sociais, ferramentas, 
transportes, lucro, e tudo mais necessário para execução das obras.  
Ainda que a mesma possua estes itens, o artigo 43, §3 da Lei 8.666 
estabelece o seguinte: 



 
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos 
seguintes procedimentos:§ 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. 
 
Quando a Administração Pública realiza alguma diligência como um 
requisito de habilitação ou de proposta, deve facultar aos licitantes o 
acompanhamento dos trabalhos, seja para analisar a estrutura da futura 
contratada, as condições do ambiente ou, até mesmo, para realizar 
inspeção em protótipos, por exemplo. Isso, em observância, 
especialmente, aos princípios da transparência e do devido processo legal 
(contraditório e ampla defesa). 
 
Considere que a empresa JRS DE AQUINO - ME, realmente não não 
apresentou planilha de custos de forma que fique claro sua condição de 
atendimento para comprovação perante os demais licitantes. 
 
Por estas razões manifestamos recurso contra a aceitação desta proposta 
com estes valores e insumosque não condizem com o edital. 
 
2° item de recurso: b) A habilitação da JRS DE AQUINO - ME, com sua 
documentação apresentada de forma inconsistente. 
 
3° item de recurso: b) A habilitação da Empresa JRS DE AQUINO - ME, 
com proposta incompativel e sem apresentar os documentos exigidos no 
edital. 
 
O artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, 
versa a respeito do critério objetivo para desclassificação das propostas 
inconsistentes, conforme segue: 
 
Art.48 Serão desclassificadas: – as propostas que não atendam às 
exigências do ato convocatório da licitação; 
 
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo, consideram-se 
manifestamente inconsistentes, no caso de licitações de menor preço para 
obras e serviços de engenharia. 
  
Observe que o critério adotado pelo artigo 48, § 1º, refere-se única e 
exclusivamente: no caso de licitações de menor preço para obras e 
serviços de engenharia o que condiz com apresente demanda. 
 
Observa-se ainda através do embasamento legal acima exposto, que a Lei 
de licitações procurou, também, visando encontrar a proposta mais 
vantajosa, resguardar a Administração dos riscos de contratar licitante que 
haja desrespeitado não apenas os requisitos do ato convocatório como, 
sobretudo, que haja apresentado proposta de preço incompativel com as 
planilhas apresentadas, com custos de insumos incoerentes com 
execução do objeto da contratação vindoura. 
 
A disciplina legal em torno do exame e do julgamento das propostas 
financeiras objetivam, em breve síntese, impedir que o Poder Público 



venha, mesmo diante de uma oferta comercial aparentemente dotada de 
menor valor, a contratar licitante que deixe de observar, na confecção dos 
seus preços, todas as condicionantes imprescindíveis para a 
apresentação de proposta hígida, é dizer, capaz de resultar na 
consecução da obra pública licitada. 
 
Diante dos apontamentos, a Comissão de licitação, julgou como proposta 
mais vantajosa a da empresa da JRS DE AQUINO - ME, esta 
apresentando proposta no valor de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte de 
dois mil). Na sua proposta, diante disto nos manifestemos por meio deste 
recurso pela não aceitação desta proposta claramente incompatível com a 
planilha apresentada, deixou de atender ao chamamento do pregoeiro 
para tais correções, causando um vicio insanável. bem como, por todos os 
motivos que já foram expostos nesta peça. 
 
4 DO DIREITO  
 
A NIELY DA COSTA OLIVEIRA-EPP. Faz constar o seu pleno direito em 
interpor Recurso Administrativo, devidamente fundamentada pela 
legislação vigente e as normas de licitação e conforme demonstramos 
cabalmente em nossa explanação, solicitamos que essa Administração 
considere como DEFERIDO o recurso apresentado. 
 
Diante ao exposto, solicitamos que o recurso seja apreciado e deferido. 
Pelo exposto, vem à empresa recorrente requerer: 
 
a) A reforma da decisão que habilitou a empresa da JRS DE AQUINO – 
ME 
 
b) Com efeito, que seja desclassificada a empresa da JRS DE AQUINO - 
ME, por não ter atendido aos requisitos do edital, e a devida continuação 
do certame com a reforma da decisão de considerar a seriedade a 
exemplo da empresa NIELY DA COSTA OLIVEIRA-EPP. 
 
Preliminarmente, cumpre esclarecer que a Administração, por intermédio 
de seu pregoeiro e equipe de apoio, deve procurar sempre o fim público, 
respeitando os princípios basilares da licitação, 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. 
 
Este mesmo princípio dá origem a outro que lhe é afeto, qual seja, o da 
inalterabilidade  do instrumento convocatório. 
 
Todos os atos decorrentes do procedimento licitatório, por óbvio, vincular-
se-ão ao contrato. 
 
A licitação pressupõe uma série de princípios que devem ser observados. 
Composta, em síntese, de cinco fases (edital, habilitação, julgamento com 
a classificação, homologação adjudicação). 
 
DOS PEDIDOS 
 



A) O deferimento do Recurso Administrativo pelo pregoeiro nos termos do 
inc. VII do art. 11 do Decreto 5.450/2005, para o fim de dar seguimento no 
certame. Bem como, a desclassificação da empresa da JRS DE AQUINO - 
ME, por não cumprir os requisitos de habilitação do certame. 
 
Caso não seja proferida a retratação, para a reconsideração da decisão 
ora recorrida, que seja este recurso encaminhado à autoridade superior, 
art. 4º, inc. XI, da Lei 10.520/2002 para provimento nos termos supra 
expostos, por medida de salutar justiça. 
 
Nesses Termos, Pede Deferimento 
 
Manaus,09 DE MAI 2º17 
 
José Morais - 270238693-87 

 


