
RECURSO: 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO

UASG: 115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO
Pregão Nº: 4/2017
Processo nº 005013/2016

Jundiá Transportadora Turística Ltda., já qualificada nos autos do processo licitatório em epígrafe, por seu 
representante credenciado que esta subscreve, vem respeitosamente perante V. Sa., apresentar 
RECURSO ADMINISTRATIVO, pelos motivos expostos nas anexas razões.

Requer seja o recurso recebido nos seus efeitos suspensivo e devolutivo, e enviado à autoridade superior 
competente para conhecimento e provimento.

P. deferimento.

Sorocaba, 21 de fevereiro de 2.017.

Jundiá Transportadora Turística Ltda.
André Luís Abi Chedid

Razões do Recurso Administrativo

UASG: 115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO
Pregão Nº: 4/2017
Processo nº 005013/2016

Senhor Julgador:

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 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.

Em razão do articulado, requer seja o presente recurso conhecido e provido para que seja reformada a 
decisão que classificou as licitantes que apresentaram proposta em desacordo com o item 10.3.8 do 
edital, anulando os atos da fase de lances, e reabrindo-a somente às licitantes que apresentaram proposta
adequada ao item 10.3.8 do edital.

P. deferimento.

Sorocaba, 21 de fevereiro de 2.017.

Jundiá Transportadora Turística Ltda.
André Luís Abi Chedid


