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 JULGAMENTO DE RECURSO Nº 008/2017 

Pregão Eletrônico nº 009/2017 

Processo EBC nº 003056/2015 

 

Trata o presente do julgamento do Recurso interposto pelo Licitante NIELY DA 

CONSTA OLIVEIRA - EPP, referente ao Pregão Eletrônico acima epigrafado, cujo objeto é 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. 

 

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 NIELY DA CONSTA OLIVEIRA - EPP, interpôs seu recurso a fim de 

reformar a decisão do Pregoeiro quanto à classificação e habilitação da empresa JRS DE 

AQUINO -ME, alegando em síntese, que a licitante declarada vencedora do certamente 

descumpriu o Edital licitatório, especialmente no que diz respeito aos itens nºs 6.2, 6.5, 6.5.6, 

6.5.9, 6.5.12, 6.5.13 e 6.9, i n verbis: 

 

"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 
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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. “ (SIC) 

 

III. DAS CONTRARRAZÕES: 

 

 

A recorrida JRS DE AQUINO – ME contrarrazoou o recurso interposto pelo licitante 
NIELY DA CONSTA OLIVEIRA - EPP, valendo-se do seu direito ao contraditório e à ampla 
defesa, rebatendo as alegações da recorrente com os apontamentos a seguir: 

 
"DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS 
 
1-DOS FATOS 
 
(...) Vejamos: 
 
Engana-se quando alega que a Licitante vencedora apresentou a proposta pura e 
simples. Se verificar os documentos anexados, existe a proposta, assim como a planilha 
de custos e formação dos preços, inclusive nos mesmos moldes do encarte G do Edital. 
Em nenhum momento exigiu-se apresentar planilha da maneira que o Recorrente quer. 
Verifica-se que é um desejo e não um requisito tal planilha que cita em seu recurso. Se 
no Edital, o qual disponibilizou modelo, o Licitante cumpriu literalmente, atendeu as 
especificações do termo de Referência, não há que se falar em descumprimento, 
portanto, improcedente e sem qualquer embasamento tal alegativa. 
 
Quanto a alegativa de que a proposta apresentada esta claramente em desacordo com 
os propostos em Medições e Pagamentos, também não merece prosperar êxito, pois não 
apontou e nem elencou o que está em desacordo, e não cabe aqui ficarmos 
questionando infundadas alegações, tendo como texto de seu recurso uma cópia das 
cláusulas do Edital, apenas. 
 
Quanto as alegativas dos itens 2º e 3º, também infundadas, pois não elencou quais 
documentos não foram apresentados de forma inconsistente. Alegações genéricas e não 
fundamentadas, não podem ser motivação de recurso. 
 

Ademais, o preço da Licitante vencedora foi de R$ 222.995,00, e o pregoeiro usando de 
sua prerrogativa legal, solicitou um desconto, o qual foi atendido pela Licitante para 
R$222.000,00. 
 
(...) 
 

A proposta adequada, após habilitada como a foi, não enseja o pedido do tal recurso, 
uma vez que, deve a Licitante vencedora encaminhar em meio físico em original, pois 
apenas correção do valor acordado.  
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A recorrida afirma que após negociação e redução de seu valor final, não 
conseguiu inserir sua proposta negociada no sistema e que a enviou por meio eletrônico, 
conforme informado ao Pregoeiro, nos seguintes modos: 

 
"Prezados, 
 
Encaminho a proposta atualizada com novo valor, uma que vez, no chat não foi aberto 
para o licitante  anexar. 
(021)98878-0670 
CristinaTobji" 
 
Não se pode nem considerar erro de preenchimento ou proposta com valor diverso, mas 
caso subentendam desta forma, veja algumas decisões que comprovam as alegativas da 
Licitante e a improcedência e falta de fundamentação das razões recursais do ora 
Recorrente. 
“Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo 
suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem 
a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário)..”” 
 
A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das 
licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a 
Administração contratantes realizar diligências junto às licitantes para a devida correção 
das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 
Plenário).. 
 
Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações que possam 
ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, desde 
que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os 
participantes.(Acórdão2873/2014–Plenário)” 
 
Portanto, se não houve erro formal por parte da Licitante, se anexou e apresentou todos 
os documentos para habilitação, se foram estes documentos analisados e habilitados, 
não há que se falar em descumprimento. Ainda assim, aguarda nova solicitação do 
pregoeiro, caso ache necessário, para anexar via chat a proposta com os valores 
revisados e adequados ao acordo final, ou o Pregoeiro anexe a proposta devidamente 
adequada ao valor acordado que recebeu via e-mail. 
 
Se este recurso apenas é para protelar pois sem embasamento qualquer legal, se não 
apontados que sejam vícios, defeitos, descumprimentos, não há que se falar nem em 
conhecimento do recurso. 
 
Requer por fim a improcedência em sua totalidade do recurso impetrado pelo ora 
Recorrente, adjudicando à Recorrida o Objeto Licitado até seus ulteriores termos. 
Espera-se Justiça. 
Pede Deferimento." (SIC) 
 
 

  

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 o Licitante JRS DE AQUINO -ME não atendeu aos requisitos 

estabelecidos nos subitens 6.2, 6.5, 6.5.6, 6.5.9, 6.5.12, 6.5.13 e 6.9 do edital do Pregão 

Eletrônico nº 009/2017, não deve prosperar, visto que restou demonstrado na análise da 
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documentação efetuada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, bem como, nas contrarrazões 

apresentadas pelo recorrido, que o mesmo atendeu na integralidade as exigências editalícias. 

 

Com relação ao descumprimento do subitem 6.2 do ato convocatório não acatamos 

tal alegação, visto que, se o licitante não tivesse acompanhado as operações no sistema 

eletrônico o mesmo não teria se quer participado do certame e consequentemente inserido sua 

proposta e a documentação de habilitação no Sistema de Compras Governamentais. 

 

No tocante as alegações da recorrente sobre o descumprimento dos subitens nºs 

6.5, 6.5.6, 6.5.9, 6.5.12, e 6.5.13 do edital, limitando-se apenas a transcrevê-las sem qualquer 

argumentação procedente, destacamos que o atendimento das exigências contidas nos referidos 

subitens, foram elencadas pela recorrida no modelo de Proposta anexado no Sistema, conforme 

alíneas abaixo:  

 

a) subitem 6.5, vide alínea “b” da proposta ; 

 
b) subitem 6.5.6., vide anexo “c” da proposta; 

 

c) subitem 6.5.9, vide alínea “c” da proposta; 

 

d) subitem 6.5.12, vide alínea, “f” da proposta; 

 

e) subitem 6.5.13, vide alínea, “j” da Proposta; 

 

Sobre o questionamento referente a Planilha de Custos e Formação de Preços 

apresentada pela recorrida é oportuno lembrar que o subitem 6.5.1.1 do ato convocatório é claro 

em estabelecer  que: 

 

”O Licitante, em função de sua característica de organização, poderá efetuar 

alterações que julgar necessária nas Planilhas de Custos e Formação de Preço, que 

servirão para demonstrar possíveis variações de custo/insumos no curso da 

execução contratual, e serão utilizadas como base em eventuais repactuações ou 

revisões de preços, sendo de exclusiva responsabilidade do Licitante dimensionar e 

equacionar os componentes do preço ofertado, inclusive encargos trabalhistas, 

sociais e tributos incidentes, não podendo o Licitante Vencedor alegar 

posteriormente desconhecimento de fatos ou erros no preenchimento das planilhas, 

como fundamento para solicitar reequilíbrio econômico-financeiro da 

proposta/contrato;” (SIC) 

 

Quanto a alegação da recorrida não ter disponibilizado no sistema a proposta de 

preços e planilha atualizada, após a negociação, em nada macula a transparência do processo, 

visto que tanto a proposta quanto a planilha de custos, diga-se de passagem, devidamente 

analisada e aprovada pelo Pregoeiro e equipe de apoio, encontra-se a disposição no sistema 

para conhecimento dos interessados, restando apenas a adequação dos referidos documentos 

relativo a redução do valor final, após negociação com o Pregoeiro, para R$ 995,00(novecentos 

e noventa e cinco reais), cuja proposta definitiva, conforme registro na Ata do Pregão deverá 

ser encaminha considerando a redução do valor objeto da negociação, bem como será inserida 
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em nossa página, no sítio http://www.ebc.com.br/, link “acesso à informação” em seguida 

“Licitações e Contratos”.  

 

Por fim, ressaltamos que a cerca do assunto, planilha de Preços, o Tribunal de 
Contas da União por diversas assentadas definiu que: “erros no preenchimento da planilha de 
formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da 
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço 
ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário).” Portanto, não se pode alegar que a recorrida deixou 
de atender os requisitos editalicios.” 
  

Note-se que o Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2017 está em perfeita sintonia 
com as orientações da Corte de Contas e com toda a legislação em vigor, e o julgamento do 
Pregoeiro seguiu os critérios estabelecidos no instrumento convocatório. Portanto, a aceitação e 
habilitação da proposta da Recorrida atenderam na integralidade as exigências estabelecidas, 
bem como a exequibilidade dos preços ofertados e as especificações técnicas, não havendo 
razão nas argumentações do Recorrente. 

 
Pelo exposto, solicita-se a submissão do recurso ao julgamento da Autoridade 

Superior com a proposta de que, seja negado provimento ao recurso, interposto pelo licitante 
NIELY DA CONSTA OLIVEIRA - EPP por não haver razões para reformulação dos atos 
praticados pelo Pregoeiro durante o transcorrer do certame, posto que foram cumpridas, 
fielmente, as regras previamente estabelecidas no Ato Convocatório. 

 
 

V. CONCLUSÃO 

 

O Pregoeiro, 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 e pela Recorrida, posiciona-se no sentido de propor que seja 

negado provimento ao recurso interposto pelo Licitante NIELY DA CONSTA OLIVEIRA - EPP 

por não haver procedência nas alegações trazidas, mantendo inalterada a aceitação da proposta 

e a habilitação da Recorrida JRS DE AQUINO -ME, relativa ao Pregão Eletrônico nº 009/2017. 

 

Por oportuno, informamos que foi ultrapassado o prazo para julgamento do recurso, 
tendo em vista que foi necessário efetuar alguns estudos com a finalidade de subsidiar a decisão 
do pregoeiro. 

 

É o que se submete ao julgamento da Autoridade Superior. 

 

Brasília/DF, 24 de maio de 2017. 

 

 

ANDRÉ LUIZ ALVARENGA CALANDRINE 

Pregoeiro 

http://www.ebc.com.br/
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DESPACHO DECISÓRIO 
 

Pregão Eletrônico nº 009/2017 
 

Processo EBC nº 003056/2015 
 

Foi recebido nesta Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, em 
___/05/2017, 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 NIELY DA CONSTA OLIVEIRA - 
EPP.  
 A licitação de que trata o pedido em questão refere-se à contratação de 
empresa especializada para a prestação 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. 

O Pregoeiro posicionou-se no sentido de que seja negado provimento ao 
recurso interposto pelo Licitante NIELY DA CONSTA OLIVEIRA - EPP, 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 003056/2015. 

 
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 NIELY DA CONSTA OLIVEIRA - EPP, 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 nº 158, de 10/03/2017, com fundamento no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, combinado com os incisos III e IV do art. 7º do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto 
de 2000, o inciso XXI do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os incisos IV e V do 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, ADJUDICO e HOMOLOGO os serviços objeto do 
Pregão acima epigrafado ao licitante JRS DE AQUINO -ME que ofertou proposta no valor total 
global anual de R$ 222.000,00(duzentos e vinte e dois mil reais). 

 
 
Remeta-se à convalidação e divulgação do ato. 
 

Brasília, ____ de maio de 2017. 
 
 
 

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

 


