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ILMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA  

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 

 

 

 

CERTEZA SOLUÇÕES E SERVIÇOS – ME., inscrita no CNPJ 

sob o nº 12.558.882/0001-94, com sede na Av General 

Flores da Cunha N 1320, Sala 1001, Cachoeirinha/RS, por 

intermédio do seu representante legal infra-assinado, vem 

por meio desta interpor Recurso, mediante as razões de 

fato e de direito a seguir aduzidas:  

 

 

O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada em 

serviços motivacionais e atividades experimentais, para desenvolvimento das atividades 

do início do ano letivo de 2019 com todos os profissionais atuantes nas escolas da rede 

municipal de ensino, visando engajamento e o comprometimento com tarefas 

cotidianas. 
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 DOS FATOS   

1) Do direcionamento da licitação 

 Inicialmente cumpre salientar que o objetivo do Pregão é a ampla participação 

de empresas, a fim de que possa ser encontrado o menor preço. 

 Tal assertiva não encontra guarida no presente certame. 

 Na véspera da realização do Pregão, a saber dia 30/01/2019 (as 16h59min), a 

empresa ora recorrente, ficou em dúvida quanto ao objeto do Pregão, especificamente 

quanto a expressão “atividades experimentais”. Não tendo tempo hábil legal para 

esclarecimento, contatou com a funcionária Janete da Secretaria de Educação, ligação 

gravada, ao que esta informou ter realizado reunião com o João da Fazenda Sonho 

Meu, que foi contratado e acertado como seria feito o trabalho. 

 Realizado o pregão e tendo tido a participação da ora recorrente e de mais 2 

empresas, buscou-se saber quem era o João da Fazenda Sonho Meu. 

 Em busca na Internet, constatamos que João é: João Henrique Joner, sócio da 

empresa Vivendo Programas Experienciais Ltda.  

 Ora, se o contrato já estava definido que seria entregue a Fazenda Sonho Meu, 

qual a necessidade da realização do Pregão? 

 

2) Do descumprimento de cláusula editalícia 

O descumprimento de exigências impostas pelo Edital certame devem levar, de 

pronto, à desclassificação da empresa. 

Tanto a recorrida Vivenda quanto a LW deixaram de cumprir o item 9.1 do 

Instrumento Convocatório: 

 

9 - PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

9.1 Na proposta escrita deverá conter: 

a) os valores dos impostos computados no valor do produto ou 

destacados; 
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 A regera foi descumprida sob a alegação do Senhor Pregoeiro de que a empresa 

estaria cotando o valor com imposto, não importando o quanto ela paga de imposto. 

 Data vênia Senhor Pregoeiro, importa sim. Não há como analisar a 

exequibilidade das propostas sem saber o imposto devido, sendo prejudicada a análise 

detalhada do valor apresentado pelas empresas. 

 As empresas devem cumprir o que determina o Edital. Ele é lei entre as partes. 

Ter permitido a participação de empresas sem que elas obedecessem a Lei (Edital), não 

discriminando os valores, fere o princípio da igualdade entre os Licitantes. 

 Infelizmente temos que lembrar aqui do que foi informado pela Senhora Janete, 

a saber, que a empresa Fazenda Sonho Meu já estava contratada para a realização das 

tarefas.  

 Fazer cumprir o que diz o Edital, impediria a participação desta empresa que, 

giza-se, já tem acertado as atividades experimentais. 

 

3) Da Exequibilidade da proposta 

O instrumento convocatório previu um valor estimado de R$ 170,00 por 

profissional para a realização das atividades propostas. 

A legislação é clara quanto à exequibilidade da Proposta, bem como faculta a 

realização de Diligências para averiguar a exequibilidade. 

Entretanto, como parece que o contrato já estava destinado a Fazenda Sonho 

Meu, não houve sequer a necessidade de diligenciar. 

Mas é bom que se traga aos autos a seguinte colação: 

A empresa fornecerá Café da manhã e almoço com sobremesa, 

além de água e refrigerante nas refeições. 

Deverá contar também com seguro de acidentes pessoais 

mediante o envio prévio do nome completo, RG, CPF e data de 

nascimento dos participantes. 
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Dos custos estimados da empresa Vivendo – Fazenda Sonho Meu 

 

   VALOR  QUANTIDADE  TOTAL  

Café manhã  R$             15,00  471  R$        7.065,00  

Almoço  R$             40,00  471  R$      18.840,00  

 

 Como a empresa não deveria ter sequer participado do certame, por ter ferido o 

item 9.1 letra “a”, agora somos obrigados a realizar um “exercício de adivinhação”. 

Senão, vejamos. 

 Se a empresa Fazenda Sonho Meu tem tributação de 14,33%, como é o caso da 

ora recorrente, teremos o seguinte cálculo: 

 Custos da empresa:  

   Faturamento  Impostos   

Vivendo  R$                    32.970,00  14,33%  R$                       4.724,60  

 

 Observa-se que nesse valor, não se considerou instrutor para o treinamento, 

locação de espaço, seguro de vida. 

 Nota-se que, matematicamente, com um faturamento máximo permitido de R$ 

32.970,00, não há que se falar em exequibilidade de valores. 

 

Dos custos estimados da empresa LW PIRES 

 

   VALOR  QUANTIDADE  TOTAL  

Café manhã  R$                             15,00  471  R$                       7.065,00  

Almoço  R$                             40,00  471  R$                    18.840,00  

Locação espaço  R$                       1.100,00  6  R$                       6.600,00  

   R$ 32.505,00 

 

Considerando que o faturamento máximo para tal empresa seria de R$ 

37.232,98, e de impostos aproximadamente R$ 4.700,00, a empresa teria um prejuízo 

de R$ 2.000,00. 
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DO DIREITO 

 Hely Lopes Meirelles, com a clareza que lhe é peculiar, afirma que o edital é 

instrumento pelo qual a administração leva ao conhecimento público sua intenção de 

realizar uma licitação e fixa as condições de realização dessa licitação.  

A elaboração do edital, ou ato convocatório, é atividade de elevada importância, 

pois é nele que serão estipuladas as regras que se aplicarão à disputa, inclusive critérios 

de habilitação. 

Do Cumprimento das Exigências do Edital 

O art. 48 da Lei 8666/93 é cristalino.  

Art. 48.  Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato 

convocatório da licitação; 

 A empresa VIVENDO e a empresa LW não cumpriram a letra “a” do item 9.1 do 

Instrumento Convocatório. 

 

Da Exequibilidade 

O mesmo art. 48: 

Art. 48.  Serão desclassificadas: 

§ 1º  Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo 

consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de 

licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, 

as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por 

cento) do menor dos seguintes valores:     

média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

(cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou  

b) valor orçado pela administração.    
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Ora, ante a demonstração dos prejuízos por não ser sido informada a tributação 

das empresas ora recorridas, bem como pelo fato do que dispõe o artigo supra citado, 

temos que considerar que 50% (descrito na lei) abaixo do orçado pela administração, é 

inexequível.  

Consideramos que a empresa apresentou um preço 59% abaixo do estimado pela 

Administração. Não há evidente exequibilidade. 

Entendemos que além da proposta mais vantajosa para o Município, em termos 

de economia, é importante a qualidade do serviço que será prestado.  E neste ínterim, 

apesar da reunião inicial realizada com o Senhor João, entendemos que outras 

empresas, como é o caso da ora recorrente, possuem qualificação e capacidade de 

desenvolver o trabalho. 

O respeitado Prof. Jesse Torres assim assevera sobre o preço inexequível, ou 

inviável, como prefere denominar: 

Preço inviável é aquele que sequer cobre o custo do produto, da 

obre ou do serviço. Inaceitável que empresa privada (que 

almeja sempre o lucro) possa cotar preço abaixo do custo, o que 

a levaria a arcar com prejuízo se saísse vencedora do certame, 

adjudicando-lhe o respectivo objeto. Tal fato, por incongruente 

com a razão de existir de todo empreendimento comercial ou 

industrial (o lucro), conduz, necessariamente, à presunção de 

que a empresa que assim age está a abusar do poder 

econômico, com o fim de ganhar mercado 

ilegitimamente, inclusive asfixiando competidores de menor 

porte. São hipóteses previstas na Lei n° 4.137, de 10.09.62, que 

regula a repressão ao abuso do poder econômico. (PEREIRA 

JÚNIOR, 2007, p. 557-558) 

Para Hely Lopes Meireles, evidencia-se a inexequibilidade de preços 

nas seguintes situações: 
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[…] A inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos 

ou excessivamente baixos, nos prazos impraticáveis de entrega 

e nas condições irrealizáveis de execução diante da realidade do 

mercado, da situação efetiva do proponente e de outros 

fatores, preexistentes ou supervenientes, verificados 

pela Administração. (MEIRELES, 2010, p. 202). 

 

Conclui-se que o problema mais grave, atinente à disciplina da inexequibilidade 

de preços, reside na ausência de segurança e previsibilidade. 

Isso posto, REQUER 

 1) O recebimento e a procedência do presente recurso, com a desclassificação 

das empresas L.W. PIRES TREINAMENTOS –ME e VIVENDO PROGRAMAS EXPERENCIAIS 

LTDA – ME, por descumprimento do item 9.1 letra “a” do Edital. 

2) A desclassificação das empresas L.W. PIRES TREINAMENTOS –ME e VIVENDO 

PROGRAMAS EXPERENCIAIS LTDA – ME por preços manifestamente inexequíveis. 

 

Cachoeirinha, 01 de fevereiro de 2019. 

    

CERTEZA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

Alexsandro Machado Begnini 
Diretor 
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