
RECURSO :

Ao
Ilustríssimo Senhor Pablo Regio de Souza Uchôa, Digníssimo Pregoeiro da Presidência
da República, Casa Civil, Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC.

Referência: Pregão Eletrônico nº 008/2017

A  VISUAL  SISTEMAS  ELETRÔNICOS  LTDA.,  sociedade  já  qualificada  no  Pregão
Eletrônico  em  referência,  especialista  há  mais  de  10  anos  no  desenvolvimento,
implantação e manutenção de Soluções em Vídeo Wall, tendo implantado relevantes
projetos,  os  quais  destacamos:  

40 Painéis  Vídeo Wall implantados para a INFRAERO nos Aeroportos do Galeão e
Santos  Dumont  -  RJ,  totalizando  426  telas  profissionais  e  respectivos  módulos  de
controle;

02  Painéis  Vídeo  Wall  para  Sala  de  Controle  e  Monitoramento  implantados  na
PRESIDÊNCIA  DA  REPÚBLICA,  totalizando  16  telas  profissionais  e  respectivos
módulos  de  controle;

02 Painéis Vídeo Wall para Sala de Controle implantados na POLÍCIA FEDERAL - RJ,
totalizando 13 telas profissionais e respectivos módulos de controle;

02 Painéis  Vídeo Wall  para Sala de Controle implantados na PRODABEL - Cia.  de
Processamento  de  Dados  de  Belo  Horizonte,  totalizando  36  telas  profissionais  e
respectivos módulos de controle;

02  Painéis  Vídeo  Wall  para  Sala  de  Controle  implantados  na  COMPESA–Cia.  de
Saneamento de Pernambuco, totalizando 04 telas profissionais e respectivos módulos
de  controle;

02 Painéis Vídeo Wall implantados no plenário do SENADO FEDERAL, totalizando 24
telas profissionais e respectivos módulos de controle;

Painéis  Vídeo  Wall  implantados  nos  plenários  das  Assembleias  Legislativas  dos
Estados  de  Minas  Gerais,  Espírito  Santo,  Goiás,  Tocantins,  Pernambuco,  Paraíba,
Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Maranhão, VEM, com fundamento no artigo
109 da Lei nº 8.666/93, no inciso XVIII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002 e no
item 24 do Edital, interpor RECURSO HIERÁRQUICO contra a decisão de classificação
da licitante SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.  para  o  Pregão  Eletrônico  nº  008/2017,  o  que  faz  pelos  fatos  e  sob  os
fundamentos  que  passa  a  expor  nas  anexas  razões  deste  recurso.

Requer,  assim,  que  recebido  e  processado  o  presente  recurso,  seja-lhe  dado
provimento, reformando-se a decisão recorrida no julgamento originário ou por ocasião
de sua reapreciação pela autoridade superior, nos termos do artigo 109, §4º, da Lei de



Licitação, para que seja determinada a desclassificação da licitante SEAL TELECOM
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. para o Pregão Eletrônico
nº 008/2017, em razão do não atendimento das exigências editalícias respectivas.

Pregão Eletrônico nº 008/2017

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CASA CIVIL

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

Recorrente: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

I
Da Tempestividade

Em data de 05.04.2017, foi comunicado à Recorrente a aceitação da manifestação de
intenção  recursal.  Em  razão  disso,  o  prazo  legal  de  03  (três)  dias  úteis  para  a
interposição das razões do presente recurso iniciou-se em data de 06.04.2017, quinta-
feira, para se exaurir somente em data de 10.04.2017, segunda-feira. Indiscutível, pois,
a  tempestividade  deste  recurso.

II
Fatos

Por meio do Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2017, a Presidência da República, Casa
Civil,  Empresa Brasil de Comunicação S/A divulgou seu interesse na “contratação de
empresa  especializada  para  prestação  dos  serviços  de  Locação  de  Conjuntos  de
Displays  VídeoWall,  com acessórios  e manutenção garantida,  para serem operados
pela  EBC,  incluindo  instalação,  integração,  configuração,  e  instruções  de  uso  e
operação, para compor os cenários dos estúdios do noticiário da NBR e da TV Brasil,
em  Brasília/DF,  Rio  de  Janeiro/RJ  e  São  Paulo/SP”.
Ultimado  o  processamento  do  certame,  a  licitante  SEAL TELECOM COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (“SEAL”) teve sua proposta comercial
classificada em primeiro lugar, mesmo não tendo ela cuidado de atender às exigências
estabelecidas  no  Edital.
Assim, a decisão de classificação da proposta comercial da licitante SEAL enseja grave
e inaceitável violação aos Princípios da Legalidade (art. 37, caput, da Constituição da
República,  e  artigo  3º  da  Lei  Federal  nº  8.666/93),  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório (artigo 3º da Lei de Licitação), e da isonomia de tratamento (art. 37, caput,
da  Constituição  da  República,  e  artigo  3º  da  Lei  Federal  nº  8.666/93),  cuja  fiel
observância  é  direito  público  subjetivo  de  todos  quantos  participem  de  licitações
públicas.
Nesse contexto, a aludida decisão merece pronta reforma, como meio de prestigiar os
inderrogáveis  princípios  a  que  se  submetem  as  licitações  públicas,  contrariados
frontalmente. Caso contrário, estar-se-á procedendo a grave violação aos princípios da
legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia de tratamento, o



que se mostra como gravíssima incivilidade, inadmissível no Ordenamento Jurídico.  

III
O Direito

III.1.  Da  Ilegal  Classificação  da  Proposta  da  Licitante  SEAL  em  Primeiro  Lugar:  

O Edital de Licitação traz o conjunto de regras que vinculam e norteiam os licitantes
quando da formação de sua proposta comercial,  que,  como se sabe,  deve guardar
conformidade com as exigências ali postas. HELY LOPES MEIRELLES assevera que o
“edital  é  o  instrumento  pelo  qual  a  Administração  leva  ao  conhecimento  público  a
abertura de licitação, fixa as condições de sua realização e convoca os interessados
para  a  apresentação  de  suas  propostas.  Como  lei  interna  da  licitação,  vincula
inteiramente a Administração e os proponentes (art. 41)”. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro. 42ª ed., São Paulo, Malheiros, 2016, p. 339)

Em razão disso, para que as propostas ofertadas no âmbito deste Pregão Eletrônico nº
008/2017 sejam válidas, elas deverão assegurar o atendimento de todas as exigências
constantes do Edital, por ser este um documento vinculante e de cunho obrigacional a
ser  seguido,  ipsis  literis,  por  todas  as  licitantes  então  participantes.  

A despeito disso, ao se analisar a proposta comercial  ofertada pela Licitante SEAL,
verifica-se que ela não atendeu diversas exigências editalícias, o que torna imperativa a
reforma da  decisão  que  classificou  sua  proposta  em primeiro  lugar,  para  que  seja
determinada sua desclassificação (única medida passível de ser tomada por este d.
Pregoeiro,  em  face  dos  princípios  da  legalidade,  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório e da isonomia de tratamento). As exigências não atendidas pela Licitante
SEAL,  que  retratam  o  oferecimento  do  produto  diverso  daquele  pretendido  pela
Entidade  Licitante,  são  as  seguintes:

(i) O Edital, no item D3 letra “B” (Descrição dos Serviços) e na Cláusula 4.1.1 da Minuta
do Contrato, estabelece que o licitante deverá oferecer, juntamente com a sua solução,
“suporte  de  fixação  dos  monitores  de  vídeo  wall  para  uma Matriz  de  3  linhas  x  3
colunas,  com relação de aspecto  de 16:9,  montado sobre  rodas (com travas)  para
movimentação, com tapadeira na parte inferior combinando com o cenário, para uso em
estúdios  de  TV”.  

Trata-se,  pois,  de  exigência  claramente  posta  e  detalhada  no  Edital,  e  cujo
atendimento, em razão do princípio da igualdade de tratamento, mostra-se vinculante e
obrigatório  para  todos  os  licitantes  então  participantes  deste  Pregão  Eletrônico  nº
008/2017.

No entanto, mesmo diante da clareza da exigência editalícia, ao se analisar o catálogo
que detalha a solução por ela ofertada, infere-se que ela não previu o fornecimento da
“tapadeira na parte inferior combinando com o cenário, para uso em estúdios de TV”.

Em  razão  disso,  esta  licitante  SEAL  não  atendeu  às  exigências  do  Edital,  tendo
detalhado o oferecimento de solução que não condiz com aquela que foi especificada



neste Edital. Por tal razão, não há como se conceber a classificação, especialmente em
primeiro lugar,  de proposta desconforme, pois tal medida enseja grave violação aos
princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia de
tratamento (está se tratando desigualmente os licitantes).

(ii) O Edital, no item D3 letra “A” (Descrição dos Serviços) e no Encarte B do Modelo de
Proposta, estabelece o licitante, em sua proposta comercial, deverá ofertar “monitores
de LED, OLED ou LCD para videowall, de 55”, 1920 x 1080, full HD, tela anti-reflexo,
com bordas super finas com no máximo 1,8 (um vírgula oito) mm na junção (separação
Pixel  a  Pixel  entre  telas),  relação  de  aspecto  16:9,  sem  ruído  de  operação  (sem
ventilação forçada), conexão por HDMI ou DVI, brilho de no mínimo 700 cd/m² (típico),
Color Gamut de no mínimo 72%, tempo de resposta de no máximo 8 ms, ângulo de
visão de no mínimo 170° em todas as direções, e capacidade de operação na posição
vertical ou horizontal”.

Pela análise da proposta comercial  ofertada pela licitante SEAL, constata-se que os
monitores ali previstos não possuem as funcionalidades (1) sem ventilação forçada; (2)
color gamut de no máximo 72%, e (3) tempo de resposta de no máximo 8ms. Ou seja,
esta licitante SEAL ofertou monitores que não atendem às especificações do Edital, não
se prestando para as finalidades ali claramente estabelecidas.

Com  efeito,  o  não  oferecimento  de  monitor  com  a  funcionalidade  “sem  ventilação
forçada”  exigirá  que  a  Entidade  ora  Licitante  providencie,  por  sua  conta  e  risco,
ventilação para os equipamentos então locados. Se se considerar que o objeto licitado
contempla a locação de conjuntos, cada um composto por 9 monitores, será necessário
um complexo sistema para se manter todas estas telas com a ventilação adequada.
Caso  contrário,  haverá  o  perecimento  do  produto  e  prejuízo  direito  às  atividades
desenvolvidas  pela  ECB.
Também o não atendimento da especificação “color gamut de no máximo 72%” implica
no oferecimento de solução de qualidade técnica inferior àquela exigida pelo Edital. Isso
se  deve  ao  fato  de  que  esta  funcionalidade  é  a  responsável  pela  capacidade  de
reprodução de cores dentro do spectro da visão humana. Por tal razão, ela não pode
ser confundida com o Color Space, que é a distribuição por cor dentro do Color Gamut.

Nesse  particular,  cumpre  registrar  que  a  licitante  SEAL,  na  tentativa  infrutífera  de
comprovar o atendimento às funcionalidade de “sem ventilação forçada” e “color gamut
de no máximo 72%”, apresentou uma declaração do fabricante do monitor (CHRISTIE),
na qual se atesta a existência destas funcionalidades nos monitores então ofertados.
Tal cenário, no entanto, não é corroborado pelo próprio catálogo do produto, produzido
por esta mesma fabricante, que não demonstra a existência destas funcionalidades. 

A partir disso, o que se infere é que o documento oficial (e público) acerca do produto
ofertado pela licitante SEAL demonstra o não atendimento das exigências editalícias
aqui  postas,  pois  ele  não  demonstra  a  disponibilização  das  funcionalidades  “sem
ventilação forçada” e “color gamut de no máximo 72%”, indicadas no item D3 letra “A”
(Descrição dos Serviços) do Edital e no Encarte B do Modelo de Proposta.

Se não bastasse isso,  também a funcionalidade “tempo de resposta de no máximo
8ms” não foi atendida pelo produto ofertado pela licitante SEAL. De fato, pela simples



análise do catálogo do produto ofertado extrai-se que a funcionalidade ali indicada é
diversa daquela exigida no Edital, já que apenas resguarda o tempo de resposta em
8ms typical e não no tempo máximo de 8ms. O termo Typical ali indicado determina que
o tempo de resposta pode variar e superar o tempo máximo de 8ms, o que prejudica
significativamente  um  dos  principais  recursos  do  monitor.  Em  razão  disso,  em  um
cenário  de  stúdio  televisivo,  este  atraso  no  tempo  de  resposta  será  notoriamente
perceptível.  Dessa  forma,  o  monitor  ofertado  pela  licitante  SEAL  não  atende  à
funcionalidade  “tempo  de  resposta  de  no  máximo  8ms”,  já  que  disponibiliza
funcionalidade distinta, com tempo de resposta superior a 8ms, consoante se infere do
descrito constante do respectivo Manual.

Assim,  é  incontroverso  que  os  monitores  detalhados  na  proposta  comercial  não
atendem às exigências editalícias, uma vez que não dispõem das funcionalidades (1)
sem ventilação forçada; (2) color gamut de no máximo 72%, e (3) tempo de resposta de
no máximo 8ms. Dessa forma, não há como se conceber a classificação, especialmente
em primeiro lugar, de proposta desconforme, pois tal medida enseja grave violação aos
princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia de
tratamento (está-se tratamento desigualmente os licitantes).

(iii) A Planilha de Custos apresentada pela licitante SEAL omite, de forma grosseira,
informações  relevantes  de  custos,  o  que  a  torna  inexequível  para  a  satisfatória
consecução do objeto ora licitado.

De fato, diversos itens relevantíssimos não foram ali  detalhados,  o que compromete
toda a sua estruturação e exequibilidade. São eles: 

- Mão-de-Obra: A licitante SEAL apresenta os custos (salário + encargos) compatíveis
para  01  técnico,  esquecendo-se  que  o  Edital  prevê  a  prestação  dos  serviços  de
manutenção no Rio de Janeiro, em Brasília e em São Paulo (nos locais de instalação
respectivos). Ora é de se indagar como esta licitante pretende viabilizar a prestação
destes serviços com um único técnico? Não há resposta para esta indagação, por ser
impossível  a  prestação  simultânea  dos  serviços  de  manutenção  em  localidades
distintas.

Ademais,  mesmo que use o argumento de mão-de-obra compartilhada,  ainda assim
seriam necessários, no mínimo, 02 técnicos para a consecução do objeto ora licitado.
Portanto, ao contrário do cenário registrado na proposta comercial da licitante SEAL, o
custo correto para o item mão-de-obra seria de, no mínimo, R$11.593,36 (onze mil,
quinhentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos) mensais. 

- Impostos: A licitante SEAL omite impostos relevantes em sua planilha de custos. Isso
porque, ela deixou de indicar em sua proposta os percentuais relativos ao IRPJ, de
4,8%, ao CSSL, de 2,88%, e ao ISS, de 5% (tendo em vista que o fornecimento dos
bens licitados dar-se-á a partir  da filial  em Paranaíba/MS).  Tais impostos,  somados
àqueles declarados pela licitante SEAL em sua proposta (PIS 0,65%, Cofins 3,00%)
totalizam o percentual de 16,33%. Assim, em se considerando os percentuais corretos
dos  impostos  incidentes  sobre  a  prestação  dos  serviços  ora  licitados,  os  valores
constantes  da  referida  planilha  restam  consideravelmente  alterados:



Base de Cálculo: R$ 68.471,92

Impostos Totais (16,33%): R$ 11.181,46

Impostos Totais no Ano: R$ 134.177,52

A  partir  disso,  infere-se  que  a  licitante  SEAL,  ao  deixar  de  detalhar  os  tributos
incidentes sobre a prestação dos serviços então licitados, desatendeu à regra do item
6.5.2 do Edital,  o que torna imperativa a sua desclassificação, com fundamento nos
itens 6.8 e 6.9 deste Edital. De fato, a desclassificação mostra-se como a única medida
hábil a ser determinada por este d. Pregoeiro, pois, caso contrário, haverá o tratamento
diferenciado entre os licitantes, o que não encontra guarida no Ordenamento Jurídico.
Ademais, esta omissão tem natureza gravíssima e insanável, o que torna obrigatória a
sua  desclassificação.  Vide,  por  oportuno:

6.5.2.  Planilha  de custos e formação dos preços para prestação dos serviços,  com
detalhamento  de  todos  os  elementos  que  influem  direta  e  indiretamente  no  custo,
inclusive tributos e encargos sociais, de acordo com o modelo constante no Encarte B.1
do Termo de Referência Anexo I deste Edital;

6.8.  A oferta  de preços deverá  ser  firme e  precisa,  sem alternativas  de preços ou
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

6.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
Edital e seus Anexos, forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.

- Custos da Mercadoria Vendida: A planilha de custos apresentada pela licitante SEAL
estabelece o valor mensal máximo de R$51.526,01 (cinquenta e um mil, quinhentos e
vinte e seis reais e um centavo). Isso significa dizer que o valor do custo anual é de
R$618.312,12 (seiscentos e dezoito mil, trezentos e doze reais e doze centavos) para o
fornecimento de todos os itens que integram a solução.

Nesse contexto, se se dividir este valor total apenas pelos 36 (trinta e seis) monitores
que se fazem necessários, tem-se que cada monitor custará R$17.175,34 (dezessete
mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) para a licitante SEAL, isso
sem considerar uma tela de backup que se faz necessária, os 4 suportes de fixação dos
painéis  com  as  4  tapadeiras,  os  4  conversores  HDMI/DVI  e  todos  os  outros
componentes da solução.

O  preço  em  questão  é  incontroversamente  inexequível,  não  estando  ele  em
conformidade  com  aqueles  encontrados  no  mercado  e,  também,  com  aqueles
praticados pela própria fabricante CHRISTIE (proposta anexa – Doc. 01), pelo que se
infere  que,  somente  para  as  telas  do  Painel  Vídeo  Wall,  o  valor  mínimo  unitário
aceitável é de R$22.815,00 (vinte e dois mil, oitocentos e quinze reais).

Além disso,  os  demais  fabricantes  de telas  compatíveis  com os requisitos  técnicos
estabelecidos no Edital indicam custo bem superior àquele posto pela licitante SEAL em
sua proposta comercial.

Assim,  mesmo que esta  licitante  SEAL tivesse um desconto  especial  da  fabricante



CHRISTIE (o que, em caso positivo, deveria ter sido indicado expressamente em sua
proposta  comercial),  e  que  conseguisse  fornecer  a  aludida  tela  por  R$17.175,00
(dezessete mil, cento e setenta e cinco reais) cada, como ela iria fornecer os demais
itens que integram a solução objeto deste Pregão Eletrônico.  Tal cenário, por si só,
comprova que o valor de R$51.526,01 (cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e seis
reais e um centavo) mensal e R$618.312,12 (seiscentos e dezoito mil, trezentos e doze
reais e doze centavos) anual é inexequível, e não viabiliza o fornecimento integral da
solução detalhada no Edital.

Diante  disso,  a  proposta  de  preço  ofertada  pela  licitante  SEAL,  no  montante  de
R$821.663,04 (oitocentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e quatro
centavos)  é  inexequível  e  deverá  ser  prontamente  desclassificada  por  este  d.
Pregoeiro, com fundamento nos itens 6.8 e 6.9 do Edital.  Vide, por conseguinte, as
seguintes  planilhas  comparativas:

Planilha de Custos apresentada pela licitante SEAL TELECON

Mão de Obra Mensal Anual

Salário R$ 3.271,19 R$ 39.254,28

Outros R$ 2.525,49 R$ 30.305,88

Total Mão de obra R$ 5.796,68 R$ 69.560,16

Impostos e Taxas

Base de Cálculo R$ 68.471,92 R$ 821.663,04

ISS 0,00% R$ - R$ -

CSLL 0,00% R$ - R$ -

IRPJ 0,00% R$ - R$ -

PIS 0,65% R$ 445,07 R$ 5.340,81

COFINS 3,00% R$ 2.054,16 R$ 24.649,89

Total de Impostos e Taxas 3,65% R$ 2.499,23 R$ 29.990,70

Custos  Diretos  
Mão de Obra R$ 5.796,68 R$ 69.560,16

Custo de Mercadoria Vendida R$ 51.526,01 R$ 618.312,12

Total dos Custos Diretos R$ 57.322,69 R$ 687.872,28

Custos Indiretos 

Administração R$ 2.150,00 R$ 25.800,00

Lucro (estimativa) R$ 6.500,00 R$ 78.000,00

Total dos Custos Indiretos R$ 8.650,00 R$ 103.800,00

Valor Total Mensal R$ 68.471,92 



Valor Total Anual R$ 821.663,04

Valor Total dos Custos * R$ 61.971,92 R$ 743.662,98

RESULTADO FINAL R$ 6.500,00 R$ 78.000,06

Planilha de Custos com devidas as correções:

Mão de Obra Mensal Anual

Salário 2 R$ 6.542,38 R$ 78.508,56

Outros 2 R$ 5.050,98 R$ 60.611,76

Total Mão de obra R$ 11.593,36 R$ 139.120,32

Impostos e Taxas 

Base de Cálculo R$ 68.471,92 R$ 821.663,04

ISS 5,00% R$ 3.423,60 R$ 41.083,15

CSLL 2,80% R$ 1.917,21 R$ 23.006,57

IRPJ 4,80% R$ 3.286,65 R$ 39.439,83

PIS 0,65% R$ 445,07 R$ 5.340,81

COFINS 3,00% R$ 2.054,16 R$ 24.649,89

Total de Impostos e Taxas 16,25% R$ 11.126,69 R$ 133.520,24

Custos Diretos

Mão de Obra R$ 11.593,36 R$ 139.120,32

Custo de Mercadoria Vendida R$ 51.526,01 R$ 618.312,12

Total dos Custos Diretos R$ 63.119,37 R$ 757.432,44

Custos Indiretos 

Administração R$ 2.150,00 R$ 25.800,00

Lucro (estimativa) R$ 6.500,00 R$ 78.000,00

Total dos Custos Indiretos R$ 8.650,00 R$ 103.800,00

Valor Total Mensal R$ 68.471,92 

Valor Total Anual R$ 821.663,04

Valor Total dos Custos * R$ 76.396,06 R$ 916.752,68

RESULTADO FINAL -R$ 7.924,14 -R$ 95.089,64

O cenário aqui posto, por si  só, torna imperativa a desclassificação da proposta da
licitante SEAL, por ser tal medida a única a viabilizar o atendimento aos princípios da
legalidade,  da vinculação ao instrumento convocatório  e da isonomia de tratamento
entre os licitantes. Com efeito, a manutenção da decisão aqui recorrida implicará no
benefício de um único licitante em detrimento de todos os demais licitantes e do erário,



já  que se estará  contratando preço manifestamente  inexequível,  ofertado para uma
solução que não atende às exigências editalícias cautelosamente detalhadas no Edital.

Nesse contexto, a decisão de classificação da proposta comercial da licitante SEAL em
primeiro  lugar  violou,  flagrantemente,  os  princípios  da  legalidade,  da  isonomia  de
tratamento,  e  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório.  Admitir-se  a  manutenção
desta decisão, é o mesmo que coadunar com a prática de ato ilegal, já que contrário às
regras impostas na Lei de Licitação e no próprio instrumento convocatório.

A propósito do princípio da vinculação ao Edital, e considerando sua importância para o
regular deslinde de qualquer atividade licitatória, CARLOS PINTO COELHO MOTTA e
HELY LOPES MEIRELLES ensinam que:

“Citem-se no  texto  da  Lei  8.666/93,  dispositivos  que  se  destinam precipuamente  a
concretizar o princípio da legalidade: são eles: o art. 4º - que estabelece o direito à fiel
observância do procedimento - e o art. 41, que exige o cumprimento das normas e
condições do edital. O instrumento convocatório é a baliza no relacionamento entre a
Administração e os licitantes, fixando os direitos e explicitando prerrogativas. Eis por
que  é  vedada  qualquer  surpresa  nesse  relacionamento:  esta  representaria  a
arbitrariedade”. (MOTTA, Carlos Pinto Coelho, Eficácia nas Licitações e Contratos, 8ª
ed., Belo Horizonte, Del Rey, 1999, p.70).

“Vinculação ao edital - A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem
se  compreenderia  que  a  Administração  fixasse  no  edital  a  forma  e  o  modo  de
participação  dos  licitantes  e  no  decorrer  do  procedimento  ou  na  realização  do
julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e proposta em
desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos
seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu”.  (MEIRELLES,
Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 14ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo,
1989, p.243).

Consoante este princípio, tanto a Administração quanto o licitante ficam adstritos às
regras expressamente contidas no instrumento convocatório do certame, quer quanto
ao  procedimento,  quer  quanto  à  documentação,  quer  quanto  ao  julgamento  das
propostas comerciais,  por serem ditas regras de observância obrigatória para todos
aqueles que participem de um certame, já que o edital, elaborado em consonância com
a  Constituição  Federal,  com  a  Lei  8.666/93,  com  a  Lei  nº  10.520/02  e  demais
legislações correlatas, representa a Lei interna do certame. Vide:

“O  princípio  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório  obriga  a  Administração  a
respeitar estritamente as regras que haja previamente estabelecido para disciplinar o
certame,  como,  aliás,  está  consignado  no art.  41 da lei  8.666/93.”  (BANDEIRA DE
MELLO, Celso Antonio, Curso de Direito Administrativo, 6ª ed., Malheiros, São Paulo,
1995, p.297).

“Costuma-se dizer  que  o  edital  é  a  lei  da  licitação;  é  preferível  dizer  que a  lei  da
licitação e do contrato pois o que nele se contiver deve ser rigorosamente cumprido,
sob pena de nulidade; trata-se de aplicação do princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, previsto no art. 3º da lei n. 8.666/93. (....)”. (ZANELLA DI PIETRO, Maria



Sylvia, Direito Administrativo, 6ª ed., Atlas pág. 282).

Também a jurisprudência dos Tribunais é unânime na necessidade de se assegurar o
atendimento  ao  princípio  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  pois,  caso
contrário, haverá violação à legalidade e à isonomia de tratamento (transigir quanto ao
atendimento  de  regras  editalícias  é  o  mesmo  que  transigir  quanto  ao  tratamento
dispensado aos licitantes – passam a ser tratados de forma diferente):

ADMINISTRATIVO.  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA  VINCULAÇÃO
AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE CONCORRENTES. CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS.
VALOR  MENOR  DA  PROPOSTA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SENTENÇA
MANTIDA. 1. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo
às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências
estabelecidas no ato convocatório. O afastamento dos requisitos estabelecidos no edital
privilegia a parte autora em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo o
princípio da isonomia dos concorrentes 2. A pretendida nulidade do certame em função
do  valor  menor  da  proposta  do  concorrente  inabilitado  (aliás,  com  diferença  não
exorbitante),  se permitiria a utilização de critério subjetivo com escopo de anular  as
licitações,  na  modalidade  de  concorrência,  após  a  abertura  dos  envelopes  das
concorrentes habilitadas,  sempre que se configurasse eventual diferença, por menor
que fosse, em prol da Administração, inaugurando cenário de insegurança jurídica e de
desrespeito  às  licitantes  que atenderam aos  preceitos  do  edital.  (....)  (TRF-4 -  AC:
50556744620124047100  RS  5055674-46.2012.404.7100,  Relator:  FERNANDO
QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 26/11/2014, TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: D.E. 27/11/2014)

1)  DIREITO ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL NA FASE DE HABILITAÇÃO.LEGALIDADE
NA  INABILITAÇÃO.  APLICAÇÃO  DA  ISONOMIA  E  DA  VINCULAÇÃO  AO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. a) Os artigos 3º e 41 da Lei nº 8.666/93 (Lei de
Licitações) preceituam que: "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 lhe são correlatos";  e,  "A administração não pode descumprir  as
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". b) O Edital da
Concorrência  Pública  nº  003/2012  exigia  na  fase  de  habilitação,  além  de  outros
documentos, os seguintes: "6.4.11. Certidão Negativa das Varas de Execuções Penais
- VEP; (...) 6.4.16.Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual -
DRS-CI, expedida pelo INSS". c) O próprio Agravante confessa que não apresentou,
em momento oportuno,  a  Declaração  de  Regularidade  de  Situação  do Contribuinte
Individual e nem a Certidão Negativa da Vara de Execuções Penais, descumprindo,
assim, o Edital da Concorrência Pública nº 003/2012. d) Assim, como o Agravante não
comprovou que apresentou, no momento próprio, os documentos exigidos no Edital da
licitação, não houve, em sede de cognição sumária, ilegalidade na sua inabilitação do
certame,  tendo  a  Administração  Pública  observado  os  princípios  da isonomia  e  da



vinculação  ao  instrumento  convocatório.  (TJ-PR  -  Ação  Civil  de  Improbidade
Administrativa:  9985595  PR  998559-5  (Acórdão),  Relator:  Leonel  Cunha,  Data  de
Julgamento: 02/04/2013, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1075 09/04/2013)

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO.
INSTRUMENTO  CONVOCATÓRIO.  VINCULAÇÃO  DA  ADMINISTRAÇÃO  E  DOS
PROCEDIMENTOS E DOS PARTICIPANTES. Vinculada que está a Administração ao
Edital - que constitui lei entre as partes --, não poderá dele desbordar-se (...).” (STJ,
MS.  5.601  -  DF,DJ  14/12/98,  p.  81)

Lembre-se, de resto,  que o julgamento das propostas comerciais em licitação é ato
vinculado,  não  cabendo  ao  administrador,  a  propósito,  qualquer  margem  de
discricionariedade  ou  subjetivismo.  Neste,  a  autoridade  se  limita  a  uma  atividade
meramente mecânica, de conferência da conformidade da proposta apresentada, com
as  exigências  editalícias.  
No caso, uma vez constatado a licitante SEAL ofertou proposta inexequível, que sequer
atende às exigências constantes do Edital, a desclassificação desta proposta é medida
de ordem; caso contrário,  estar-se-á alterando, no curso do certame, os critérios de
análise  e  julgamento  das  propostas,  o  que  é  combatido  pela  jurisprudência  e  pela
doutrina. 

Nesse  contexto,  diante  das  razões aqui  expostas,  é  incontroversa  a  ilegalidade  da
decisão que classificou a licitante SEAL para este Pregão, já que ela desconsiderou as
próprias  diretrizes  editalícias,  tratando  diferentemente  os  licitantes  participantes,  em
violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

“Conjugando  a  regra  do  art.  41  com  aquela  do  art.  4º,  pode-se  afirmar  a  estrita
vinculação da Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo, quanto àquelas
do procedimento. Sob um certo ângulo, o edital é o fundamento da validade dos atos
praticados no curso da licitação, na acepção de que a desconformidade entre o edital e
os  atos  administrativos  praticados  no  curso  da  licitação  se  resolve  pela  invalidade
destes últimos. Ao descumprir normas constantes do edital, a Administração Pública
frustra a própria razão de ser da licitação. Viola os princípios norteadores da atividade
administrativa, tais como a legalidade, a moralidade, a isonomia. O descumprimento a
qualquer regra do edital  deverá ser reprimido, inclusive através dos instrumentos de
controle interno da Administração Pública.” (JUSTEN FILHO, Marçal, Comentários à Lei
de Licitações e Contratos Administrativos, Rio, Aide, p. 309/310, 225).

Assim, a decisão de classificação da proposta comercial da licitante SEAL é ilegal, e
atenta contra os princípios da legalidade, da isonomia de tratamento, da imparcialidade
e da vinculação ao instrumento convocatório. De fato, caso seja ela mantida, haverá
nítido  privilégio  à  esta  Licitante,  em  detrimento  dos  demais  licitantes.  Acerca  da
gravidade inerente à violação de princípios, vide clássica lição de CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA  DE  MELLO:
“Princípio  -  já  averbamos  alhures  -  é,  por  definição,  mandamento  nuclear  de  um
sistema,  verdadeiro  alicerce  dele,  disposição  fundamental  que  se  irradia  sobre
diferentes  normas  compondo-lhes  o  espírito  e  servindo  de  critério  para  sua  exata
compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema



normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento
dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo
unitário que há por nome sistema jurídico positivo. Violar  um princípio é muito mais
grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa
não  apenas  a  um específico  mandamento  obrigatório,  mas  a  todo  um  sistema  de
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o
escalão do princípio  atingido,  porque representa insurgência  contra  todo o sistema,
subversão  de  seus  valores  fundamentais,  contumélia  irremissível  a  seu  arcabouço
lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as
vigas  que  o  sustêm  e  alui-se  toda  a  estrutura  nelas  esforçada”.  :  

Portanto, torna-se imperativa a reforma da decisão de classificação da licitante SEAL
para este certame, e determinada sua pronta desclassificação, já que a sua proposta de
preços,  além  de  se  mostrar  inexequível,  ofertou  solução  que  não  atende  às
especificidades detalhadas no Edital.

III.2. Necessidade de se Resguardar a Vantajosidade da Contratação Pretendida pela
ECB:

É certo que se adotou neste certame o tipo de licitação de menor preço: “proposta mais
vantajosa” a ser apurada de acordo com os critérios definidos no Edital, que tem como
principal variável o preço praticado no mercado e o atendimento das especificações
técnicas contidas no Edital e em seu anexo.

No entanto, em face da vantagem que todo e qualquer procedimento licitatório deve
encerrar  –  característica  esta,  aliás,  absolutamente  indissociável  da  finalidade  das
licitações públicas em geral – tal critério de julgamento, na prática, recomenda cautela
redobrada por parte de seu aplicador. Isso se deve ao fato de que a melhor proposta
nem sempre é a que apresenta o menor valor nominal. Para que assim seja, isto é,
para que possa vir a ser considerada a menor e a melhor, deverá o licitante atender
ipsis literis as diversas exigências consignadas no instrumento convocatório e ofertar o
menor preço. Caso contrário, estar-se-á diante de violação aos princípios da isonomia,
da  legalidade  e  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório.  
E esse é exatamente o cenário ora impugnado, já que a proposta ofertada pela licitante
SEAL, apesar de conter o menor preço, mostra-se inexequível, além de não ter cuidado
de detalhar solução que se mostrasse compatível com as especificações indicadas no
Edital.  
Note-se  que  o  inciso  I  do  §1º  do  artigo  45  da  Lei  n.  8.666/93  considerará  como
vencedor do certame apenas o licitante que, atendendo as especificações contidas em
Lei e no Edital, apresentar a menor proposta. É, portanto, condição da melhor proposta,
o cumprimento das disposições editalícias e legais, o que não acontece in casu.

Isso se deve ao fato de que a  busca pelo  menor  preço não pode ser  mecânica e
obstinada, uma vez que o menor preço nem sempre será o nominalmente mais baixo,
nas palavras do Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo.
Malheiros, São Paulo, 1995, 7ª ed., p. 364). De fato:

“Ademais, a proposta de valor mais baixo nem sempre é inexequível pelo licitante, o



que, nos contratos de execução futura ou continuada, conduz a graves prejuízos para o
Estado. (...) “Em suma: o menor preço é não o numericamente inferior, mas o que em
sendo-o,  ao  mesmo tempo apresenta-se  como  justo,  porque  compatível  com o  do
mercado,  e  exequível,  por  permitir  a  fiel  e  integral  execução  do objeto  contratado.”
(SUNFELD, Carlos Ari, Licitação e Contrato Administrativo. Malheiros, São Paulo, 199,
p. 149/150)

A propósito da aplicação prática do “Princípio da Vantajosidade”, e especificamente no
tocante às licitações do tipo menor preço, CARLOS PINTO COELHO MOTTA comentou
em  ocasião  anterior:
“Entendo que o art. 3º seja seguramente o mais importante da Lei, porquanto conceitua
o  procedimento  licitatório  e  reafirma  que  a  licitação  é  escolha  da  proposta  mais
“vantajosa” – e não a mais “barata” consagrada pelo Código de Contabilidade de 1922.
Estabelecendo princípios calcados no art. 37 da Constituição, elege parâmetros éticos
que são concomitantemente, indicadores de eficácia. O conceito de vantagem, no caso
da licitação de menor preço, pressupõe que o edital  se construa com inteligência e
explicite critérios e especificações (art. 45, par. 1º, I), para que o julgamento não recaia
no mero valor nominal, por vezes tão lesivo quanto o superfaturamento. (...)“. (MOTTA,
Carlos Pinto Coelho, Licitação: aspectos relevantes do edital, Palestra proferida no 18º
Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, “Seabra Fagundes”, mimeo, 24.10.95)

Em seu Eficácia nas Licitações e Contratos, reiterou:

“O inciso I do par. 1º do art. 45 considera como vencedor o licitante que apresentar
proposta de acordo com as especificações do edital ou convite, e ofertar o menor preço.
Observo  nesse  dispositivo  grande  diferença  com  relação  ao  art.  73  do  Código  de
Contabilidade  da  União  que  afirma:  ‘A  concorrência  cabe  de  direito  ao  autor  da
proposta mais barata, por mínima que seja a diferença entre ela e qualquer outra.

O referido texto, até a vigência do Decreto-Lei 200/67 (art. 133) obrigava à escolha da
proposta  de  menor  preço  nominal.  O  Decreto-Lei  2.300  alterou  a  concepção,
permitindo, no art. 36, que no julgamento da proposta se levassem em consideração
outros  fatores.  Entretanto,  o  par.  1º  do  art.  36  do  referido  Decreto-Lei  exigia  a
motivação, sempre que a escolha não recaísse na de menor preço.

A  atual  lei  não  possui  dispositivo  correspondente  ao  citado,  porquanto  optou
preferencialmente pela licitação de menor preço, embora em sentido diverso, e menos
absoluto,  que  na  legislação  anterior.
O tipo de licitação abordado no art.  45,  par.  1º,  I  da Lei  n.  8.666/93, não deve ser
entendido como opção pelo preço meramente mais barato.  O ‘menor’  preço será o
‘melhor’,  desde  que  o  edital  cuide  de  explicitar  corretamente  os  critérios  e
especificações. A licitação de menor preço, por conseguinte, não implica a aceitação
mecânica de um valor  apresentado como preço nominalmente mais barato: o preço
deve ser exeqüível com vantagem para a Administração, (...).” (MOTTA, Carlos Pinto
Coelho, Eficácia nas Licitações e Contratos, 9ª ed., Belo Horizonte, Del Rey, 2002, p.
392)

Partindo da premissa segundo a qual o preço deve ser o melhor, o mais vantajoso, e do
fato de que o julgamento das propostas em licitações é ato vinculado, a apuração do



menor e melhor preço deve obedecer necessariamente o parâmetro de aceitabilidade
de preços para fins de classificação ou desclassificação indicado nos arts. 43, IV, 44,
§3º, e 48, II da Lei n. 8.666/93, e artigo 4º, inciso XV da Lei n. 10520/02, que dispõem:

“Art.  43.  A  licitação  será  processada  e  julgada  com  observância  dos  seguintes
procedimentos:  (...)
IV  –  verificação  da  conformidade  de  cada  proposta  com os  requisitos  do  edital  e,
conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial
competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais
deverão  ser  devidamente  registrados  na  ata  de  julgamento,  promovendo-se  a
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;”

“Artigo  44.  No  julgamento  das  propostas,  a  Comissão  levará  em  consideração  os
critérios  objetivos  definidos  no edital  ou  convite,  os  quais  não  devem contrariar  as
normas e princípios estabelecidos por esta lei. (....)

§ 3º - Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários, simbólicos,
irrisórios ou de valor  zero,  incompatíveis  com os preços dos insumos e salários de
mercado,  acrescidos  dos  respectivos  encargos,  ainda  que  o  ato  convocatório  da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos (...).”

“Art. 48. Serão desclassificadas:

(...)
II  –  propostas  com  valor  global  superior  ao  limite  estabelecido  ou  com  preços
manifestamente  nexeqüíveis,  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  de  licitação.”  

“Artigo 4º. (…)

XV  –  verificado  o  atendimento  das  exigências  fixadas  no  Edital,  o  licitante  será
declarado  vencedor;”  

Diante  disso,  considerando  que  a  licitante  SEAL  ofertou  proposta  com  preço
manifestamente inexequível,  tendo, ainda, deixado de detalhar os tributos incidentes
sobre o seu objeto, a mão de obra que será efetivamente demandada, uma solução que
se mostrasse compatível com as especificações técnicas constantes do Edital, certo é
que  a  desclassificação  de  sua  proposta  mostra-se  imperativa,  tendo  em  vista  a
necessidade  de se resguardar  o atendimento  aos princípios  da vantajosidade  e  da
eficiência, e do próprio interesse público colimado pela ECB, evitando-se a contratação
de propostas que se mostrem lesivas ao erário. 

IV
Pedido:

Por todo o exposto, requer a ora Recorrente que, recebido e processado o presente



RECURSO  HIERÁRQUICO,  seja-lhe  dado  provimento,  para  seja  determinada  a
reforma  da  decisão  ora  recorrida,  determinando-se  a  desclassificação  da  proposta
comercial ofertada pela licitante SEAL, com fundamento nos itens 6.8 e 6.9 do Edital, já
que ela, além de se mostrar inexequível, deixou de detalhar os tributos incidentes sobre
o seu objeto, a mão de obra que será efetivamente demandada, uma solução que se
mostrasse  compatível  com  as  especificações  técnicas  constantes  do  Edital;  caso
contrário,  em sendo mantida a classificação  ora impugnada,  estar-se-á perpetrando
gravíssima  e  inaceitável  violação  aos  dispositivos  legais  e  editalícios  comentados
nestas  razões  recursais,  além  dos  princípios  da  legalidade,  da  vinculação  ao
instrumento convocatório, da isonomia de tratamento, da finalidade, da eficiência e da
vantajosidade.  

Pede deferimento.

Belo Horizonte-MG, em 10 de abril de 2017.

____________________________________________
VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

Joaquim Amorim Pereira

Diretor Comercial 


