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INTENÇÃO DE RECURSO:
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Pregão/Concorrência Eletrônica
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

Porto Velho-RO, 21 de Dezembro de 2022

Ao Sr. Pregoeiro
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
Equipe de Licitação ZETA

ASSUNTO: Recurso contra a decisão de desclassificar a proposta de preços apresentada para os Itens1 e 2:

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 399/2022/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.071160/2022-77

Motivo da Recusa/Inabilitação:Tendo em vista que NÃO APRESENTOU A PLANILHA DE CUSTOSestabelecidos no edital
e respectivo Termo de Referência.

Sr. Pregoeiro,

Original Placas-EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.032.088/0001-84 , com sede à Av. Dos Imigrantes, 4370 –
Industrial – Porto Velho – RO, CEP: 76.821-058, apresenta RECURSO contra a decisão do Pregoeiro em desclassificar
a PROPOSTA DE PREÇOS apresentada em conformidade com o exigido pelo edital de Pregão Eletrônico nº
399/2022/SUPEL/RO para os Itens 1 e 2, argumentando que nossa proposta apresentada NÃO APRESENTOU A
PLANILHA DE CUSTOS estabelecidos no edital e no Termo de Referência. A seguir vamos justificar:

PROPOSTA APRESENTADA
Sr. Pregoeira, nossa Proposta Inicial atende ao exigido pelo edital, apresentamos todos todos os documentos
exigidos, inclusive a Planilha de Custos, conforme modelo anexo ao Edital 399/2022/SUPEL/RO, o que pode ser
confirmado por esta equipe.

Por este motivo, se REQUER O RETORNO aos atos desta licitação, habilitando nossa Proposta de Preços.

FRANCISCO BARROS NETO
CPF: 341.125.531-53

 Voltar



Pregão/Concorrência Eletrônica
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
baseado no edital paragrafo -11.2.1.2 da exigencia de composição, somente enviamos as proposta atualizadas
conforme solicitada no chat. o concorrente deixou de apresentar balanço atualizado.

 Voltar



Pregão/Concorrência Eletrônica
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
Pela presente a empresa MC PLACAS EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 23.390.413/000125, com sede na Av. Jaturana,
5194 – Box: 12 - Bairro: COHAB - Porto Velho, CEP 76.808.086, na cidade de Porto Velho-RO; Representada pela
sua Sócia SOLANGE BARROS RIBEIRO, brasileira, solteira, empresária, natural de Porto Velho, CPF Nº 371.884.702,
RG Nº 349200/SSP-RO, residente e domiciliada na Av. Alexandre Guimarães, 4031, Bairro: Nova Porto Velho,
CEP:76.820.191

DA TEMPESTIVIDADE.
1. Conforme constou da Ata do Pregão Eletrônico para Registro de Preço, Edital nº 399/2022, o prazo para
apresentação das razões de recurso teve início em 19.12.2022, às 10:00hs com término previsto para o dia
22.12.2022, às 23:59h. Se não vejamos:
PRAZOS PARA RECURSO
Registro Razões: 19/12/20122 até 22/12/2022
2. Desta forma, apresentadas as razões recursais nesta data, resta flagrante a sua tempestividade, pelo que o
presente Recurso Administrativo deve ser conhecido, conferindo-lhe provimento para reforma da Decisão que
inabilitou a ora RECORRENTE, para o fim de que esta seja considerada habilitada e vencedora do certame,
adjudicando-lhe os objeto do certame.

DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
DO ATENDIMENTO AO EDITAL.

3. A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeada por
força das disposições contidas na Portaria nº 11 de 28 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial de 8/01/2022,
torna público que se encontra autorizada a realização da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
sob o nº 399/2022/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, destinado exclusivamente, a participação de
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas a ME/EPP,, conforme constou na Cláusula 1:

OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de demanda de placas de identificação de veículos
automotores, para atender as necessidades deste DER/RO por um período de 12 (doze) meses .

4. A propósito, oportuna a transcrição do item 10.1.1 a 10.2 do referido edital

5. A ora RECORRENTE, classificada em segundo lugar teve sua proposta desclassificada. e por não ter encaminhado
a planilha de composição de preço quando convocada por este Pregoeiro, por não cumprir nos termos do item 9.23 e
9.24 do Edital. E teve sua intenção de recurso aceita pelos motivos alencados. “Fundamentado no edital paragrafo
-11.2.1.2 e informando a não apresentação do balanço atualizado da concorrente que consagrou-se primeiro lugar
em sua proposta final”

DOS FATOS I

A RECORRENTE, informa que na solicitação ao qual o pregoeiro determinou que a proponente primeira classificada e
segunda classificada dos itens arrematados deveriam providenciar o envio de anexo, entendendo-se por adequação
da proposta referente ao ultimo lance ofertado e não anexo de planilhas de composição unitaria. fundamentado-se
no 11.2.1.2 do edital que dispõe “Quando houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, será
oportunizado ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição
do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93. E disproporcinal no edital à exigência de
composição de custo para o objeto licitado sendo somente um unico objeto e já licitado em varios outros certames
sem a exigência ora explanada.
Ora, de acordo com o artigo 3º, da Lei de Licitações (nº 8.666/93), 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 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 considerados os princípios que devem nortear o processo licitatório, verifica-se que a orientação é pelo
princípio da razoabilidade e da finalidade, ou seja, no presente caso, tendo a RECORRENTE apresentado toda a
documentação – inicialmente pela via eletrônica e, posteriormente, podendo apresentar as originais, não pode ser
afastada de participar da Licitação em virtude de fato alheio à sua vontade, eis que tomou todas as precauções para
que a documentação fosse entrega de forma tempestiva.
Ainda, a Administração Pública deve pautar-se pelos Princípios da Legalidade e Moralidade, além da Razoabilidade e
Proporcionalidade. O célebre doutrinador Hely Lopes Meirelles discorre sobre os princípios básicos que regem as
atividades da Administração Pública :
“Legalidade – (...)
Além de atender à legalidade, o ato do administrador público deve conformar-se com a moralidade e a finalidade
administrativas para dar plena legitimidade à sua atuação. Administração legítima só é aquela que se reveste de
legalidade e probidade administrativas, no sentido de que tanto atende às exigências da lei como se conforma com
os preceitos da instituição pública.
Cumprir simplesmente a lei na frieza de seu texto não é o mesmo que atendê-la na sua letra e no seu espírito. A
administração, por isso, deve ser orientada pelos princípios do Direito e da Moral, para que ao legal se ajunte o
honesto e o conveniente aos interesses sociais.
Moralidade – (...)O certo é que a moralidade do ato administrativo juntamente a sua legalidade e finalidade, além da
sua adequação aos demais princípios constituem pressupostos de validade sem os quais toda atividade pública será
ilegítima. (...)Daí por que o TJSP decidiu, com inegável acerto, que “o controle jurisdicional se restringe ao exame da
legalidade do ato administrativo; mas por legalidade ou legitimidade se entende não só a conformação do ato com a



lei, como também a moral administrativa e com o interesse coletivo.
Razoabilidade e Proporcionalidade – Implícito na Constituição Federal e explícito, por exemplo, na Carta Paulista, art.
111, o princípio da razoabilidade ganha, dia a dia, força e relevância no estudo do Direito Administrativo e no exame
da atividade administrativa.
Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a
compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da
Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais.”.(LOPES MEIRELLES, Hely – Direito Administrativo
Brasileiro – Malheiros Editores – 34ª Edição – SP – 2008 – p. 89 a94)

Outrossim, conforme Vossa Senhoria poderá observar, o fato de inabilitar a RECORRENTE unicamente em virtude da
não apresentação de planilhas de custos.
Vale dizer na palavras de MENDES, Renato Geraldo. Nota extraída do Zênite Fácil. Lei nº 8.666/93, art. 7º, § 2º, inc.
II, categoria Doutrina. Disponível em: http://www.zenitefacil.com.br. Acesso em: 25 abr. 2019.
A regra refere-se à necessidade de a Administração proceder à decomposição dos custos que incidem sobre a
execução do objeto a ser contratado, o que ocorre com o preenchimento adequado da planilha de preços e custos
unitários.
O estabelecimento de parâmetros claros e objetivos de julgamento, que apresentem aos licitantes toda a composição
do objeto, é rotina no regime da Lei nº 8.666/1993 (art. 7º, § 2º, inc. II) e no da Lei nº 13.303/2016 (art. 34).
Tanto uma quanto a outra estabelecem a necessidade de decompor o objeto em itens unitários em uma planilha que
espelhe a totalidade a partir de seus itens de insumos ou serviços.
O fato é que o mercado tem soluções que eventualmente não admitem, ou que tornam dispensável, a decomposição
dos custos de execução sem que isso cause prejuízo ao julgamento adequado das propostas e ao acompanhamento
correto das obrigações contratuais.1
A própria IN nº 5/2017, em seu Anexo V, define as regras de elaboração do termo de referência ou do projeto básico
na contratação de serviços: ação de serviços:
b) No caso de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o custo estimado da contratação deve
contemplar o valor máximo global e mensal estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que
compõem o preço dos serviços, definidos da seguinte forma: b.1. por meio do preenchimento da planilha de custos e
formação de preços, observados os custos dos itens referentes ao serviço, podendo ser motivadamente dispensada
naquelas contratações em que a natureza do seu objeto torne inviável ou desnecessário o detalhamento dos custos
para aferição da exequibilidade dos preços praticados; b.2. por meio de fundamentada pesquisa dos preços
praticados no mercado em contratações similares; ou ainda por meio da adoção de valores constantes de indicadores
setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes, se for o caso;
e b.3. previsão de regras claras quanto à composição dos custos que impactem no valor global das propostas das
licitantes, principalmente no que se refere a regras de depreciação de equipamentos a serem utilizados no serviço.
(Grifamos.)

Ainda, o Tribunal de Contas da União (TCU), ao indicar a necessidade de apresentação de planilha “sempre que
possível”, parece já ter reconhecido que algumas circunstâncias não admitem a identificação de custos unitários
incidentes na execução de determinados objetos.2 Vejamos:
Ainda, o Tribunal de Contas da União (TCU), ao indicar a necessidade de apresentação de planilha “sempre que
possível”, parece já ter reconhecido que algumas circunstâncias não admitem a identificação de custos unitários
incidentes na execução de determinados objetos.2 Vejamos:
9.4.1. elaborar orçamentos estimados em planilhas de quantitativos e de preços unitários quando do lançamento das
licitações, a fim de balizar o julgamento das propostas com os preços vigentes no mercado e de possibilitar a seleção
da proposta mais vantajosa, de acordo com o art. 2º do Regulamento de Licitações da entidade, somente
dispensando-a, motivadamente, naquelas contratações em que a natureza do seu objeto torne inviável ou
desnecessário tal detalhamento; (TCU, Acórdão nº 1.750/2014, Plenário, grifamos.)

Portanto, a regra geral impõe à Administração o dever de detalhar, com o maior grau possível, a composição dos
serviços que contratará junto a particulares, descrevendo seus componentes e insumos unitários e, a partir deles,
definir proporcionalmente o valor total do encargo. Essa regra, todavia, não pode ser vista de forma absoluta, mas
conforme regras e preceitos que regulamentam o mercado. Então, se há serviços/soluções que são ofertados sem
considerar os custos das unidades que compõem o serviço, essa obrigação não persistirá.
Afinal, se a finalidade de decompor o objeto em uma planilha de quantitativos e preços unitários é levar ao
conhecimento das licitantes todas as parcelas que integram o objeto, bem como possibilitar o julgamento objetivo
das propostas e permitir a condução de incidentes contratuais, não faz sentido elaborá-la quando o mercado não
trabalha sob essa metodologia. Deve-se, então, oferecer o objeto independentemente de sua composição unitária.
Assim, em contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, por exemplo, em que é possível detalhar toda a
formação do custo, na medida em que o principal item de custo da contratação – mão de obra – onera com
exclusividade o contrato, é necessário fixar o valor estimado na planilha de custos e formação de preços. Cabe aos
licitantes, igualmente, embasarem seus preços em planilha de formação de custos.
Já em contratos, de serviços continuados ou não, que não envolvam dedicação exclusiva, a definição do valor pode
ocorrer com base em planilha, sendo necessário, para tanto, ponderar a viabilidade de elaborar a planilha.
Talvez a planilha possa ser feita em grandes blocos de custos (mão de obra, materiais, custos indiretos, tributos e
lucro), mas o encargo e a prática do mercado vão direcionar a viabilidade e o grau de detalhamento. Além disso, a
planilha deve estar alinhada com a unidade de medida do serviço, pois, com base nela, o valor será definido; ordens
de serviço (OSs) serão eventualmente emitidas; se existir, o instrumento de medição de resultado (IMR) será
avaliado; e o pagamento será realizado.
Em um contrato de digitalização de documentos, por exemplo, sem mão de obra alocada, é necessário ponderar a
modelagem e a unidade de medida (por demanda ou de acordo com OS) que foram adotadas. Imaginemos que os
serviços sejam pagos por página digitalizada, focando em resultado, mediante OSs. Nessa hipótese, não é necessário
– nem possível – compor custos em planilha. A pesquisa de preços será realizada por página, alinhada com a
quantidade contratada para preservar a escala. Com base nessa pesquisa, definem-se os valores estimado e/ou
máximo. O ideal, inclusive, é trabalhar com IMR, para medir indicadores definidos e fazer as adequações de
pagamento.
Portanto, a exigibilidade de planilha detalhada de custos é imposta apenas para a formação de preços de serviços
que, em razão da forma como são disponibilizados no mercado e das particularidades da demanda, permitem a
decomposição objetiva das despesas inerentes à sua execução. Planilhas detalhadas são exigências factíveis – e
necessárias – em contratos cuja execução demande mão de obra em regime de dedicação exclusiva e em contratos



de execução de obras e serviços de engenharia, por exemplo. Para outros objetos contratuais, talvez seja possível
exigir planilha com grandes blocos, a depender da viabilidade de definir custos unitários a partir da prática usual no
mercado, ou seja, se for usual a cotação de preços mediante decomposição do valor global.
Com o devido respeito para comentar, uma vez que, respeitado o texto constitucional, as exigências encontram-se
satisfeitas pela RECORRENTE o que deve ser considerado pela Administração é a seleção do contratante que
apresente as melhores condições para atender o interesse público, afastadas as exigências que constituam excesso
de rigor formal.

DOS FATOS II
RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
Da exigencia do edital
a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial – Lei n°. 11.101/05 (recuperação judicial, extrajudicial e falência)
emitida pelo órgão competente (conforme art.31, II, da Lei 8.666/93), expedida nos últimos 90 (noventa) dias caso
não conste o prazo de validade.
a.1). Na hipótese de apresentação de Certidão Positiva de recuperação judicial, o (a) Pregoeiro verificará se a
licitante teve seu plano de recuperação judicial homologado pelo juízo, conforme determina o art. 58 da Lei
11.101/2005.
a.2) Caso a empresa licitante não obteve acolhimento judicial do seu plano de recuperação judicial, a licitante será
inabilitada, uma vez que não há demonstração de viabilidade econômica.
b) Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social (2021, independente da forma de escrituração), ou o
Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou
registrado na Junta Comercial do Estado, para que o(a) Pregoeiro(a) possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido
(licitantes constituídas há mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas há menos de um ano), de 10%
(dez por cento) do valor estimado do item que o licitante estiver participando.
O Concorrente deixou de apresentar o balanço atualizado exercicio 2021 apresentando e destacando (marca texto)
documento em anexo o seu balanço como sendo o exercicio de 2021 com intenção de interpretação ao julgador
(pregoeiro) de forma intencional e no REFIS verifica-se que o periodo de apuração e de 01/01/2020 a 31/12/2020. E
não o de 2021 que seria o correto para sua habitação no que refere-se a sua qualificação econômica, por este motivo
solicitamos a sua desclassificação no certame.

III - DO PEDIDO
Por todo o exposto e por tudo mais que será suprido por V. Sas., a RECORRENTE requer que o presente RECURSO
ADMINISTRATIVO seja conhecido e provido, para o fim de que seja reconsiderada a decisão que a inabilitou, em
razão de que esta preenche os requisitos de habilitação, previstos no Edital do Pregão Eletrônico nº 399/2022, e, por
consequência, declarando-a vencedora dos itens arrematados no certame, adjudicando-lhe o objeto licitado.

Nestes termos,
pede deferimento.

Porto velho, 22 de dezembro de 2022

SOLANGE BARROS RIBEIRO
MC PLACAS
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segunda classificada dos itens arrematados deveriam providenciar o envio de anexo, entendendo-se por adequação
da proposta referente ao ultimo lance ofertado e não anexo de planilhas de composição unitaria. fundamentado-se
no 11.2.1.2 do edital que dispõe “Quando houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, será
oportunizado ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição
do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93. E disproporcinal no edital à exigência de
composição de custo para o objeto licitado sendo somente um unico objeto e já licitado em varios outros certames
sem a exigência ora explanada.
Ora, de acordo com o artigo 3º, da Lei de Licitações (nº 8.666/93), 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 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 considerados os princípios que devem nortear o processo licitatório, verifica-se que a orientação é pelo
princípio da razoabilidade e da finalidade, ou seja, no presente caso, tendo a RECORRENTE apresentado toda a
documentação – inicialmente pela via eletrônica e, posteriormente, podendo apresentar as originais, não pode ser
afastada de participar da Licitação em virtude de fato alheio à sua vontade, eis que tomou todas as precauções para
que a documentação fosse entrega de forma tempestiva.
Ainda, a Administração Pública deve pautar-se pelos Princípios da Legalidade e Moralidade, além da Razoabilidade e
Proporcionalidade. O célebre doutrinador Hely Lopes Meirelles discorre sobre os princípios básicos que regem as
atividades da Administração Pública :
“Legalidade – (...)
Além de atender à legalidade, o ato do administrador público deve conformar-se com a moralidade e a finalidade
administrativas para dar plena legitimidade à sua atuação. Administração legítima só é aquela que se reveste de
legalidade e probidade administrativas, no sentido de que tanto atende às exigências da lei como se conforma com
os preceitos da instituição pública.
Cumprir simplesmente a lei na frieza de seu texto não é o mesmo que atendê-la na sua letra e no seu espírito. A
administração, por isso, deve ser orientada pelos princípios do Direito e da Moral, para que ao legal se ajunte o
honesto e o conveniente aos interesses sociais.
Moralidade – (...)O certo é que a moralidade do ato administrativo juntamente a sua legalidade e finalidade, além da
sua adequação aos demais princípios constituem pressupostos de validade sem os quais toda atividade pública será
ilegítima. (...)Daí por que o TJSP decidiu, com inegável acerto, que “o controle jurisdicional se restringe ao exame da
legalidade do ato administrativo; mas por legalidade ou legitimidade se entende não só a conformação do ato com a



lei, como também a moral administrativa e com o interesse coletivo.
Razoabilidade e Proporcionalidade – Implícito na Constituição Federal e explícito, por exemplo, na Carta Paulista, art.
111, o princípio da razoabilidade ganha, dia a dia, força e relevância no estudo do Direito Administrativo e no exame
da atividade administrativa.
Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a
compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da
Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais.”.(LOPES MEIRELLES, Hely – Direito Administrativo
Brasileiro – Malheiros Editores – 34ª Edição – SP – 2008 – p. 89 a94)

Outrossim, conforme Vossa Senhoria poderá observar, o fato de inabilitar a RECORRENTE unicamente em virtude da
não apresentação de planilhas de custos.
Vale dizer na palavras de MENDES, Renato Geraldo. Nota extraída do Zênite Fácil. Lei nº 8.666/93, art. 7º, § 2º, inc.
II, categoria Doutrina. Disponível em: http://www.zenitefacil.com.br. Acesso em: 25 abr. 2019.
A regra refere-se à necessidade de a Administração proceder à decomposição dos custos que incidem sobre a
execução do objeto a ser contratado, o que ocorre com o preenchimento adequado da planilha de preços e custos
unitários.
O estabelecimento de parâmetros claros e objetivos de julgamento, que apresentem aos licitantes toda a composição
do objeto, é rotina no regime da Lei nº 8.666/1993 (art. 7º, § 2º, inc. II) e no da Lei nº 13.303/2016 (art. 34).
Tanto uma quanto a outra estabelecem a necessidade de decompor o objeto em itens unitários em uma planilha que
espelhe a totalidade a partir de seus itens de insumos ou serviços.
O fato é que o mercado tem soluções que eventualmente não admitem, ou que tornam dispensável, a decomposição
dos custos de execução sem que isso cause prejuízo ao julgamento adequado das propostas e ao acompanhamento
correto das obrigações contratuais.1
A própria IN nº 5/2017, em seu Anexo V, define as regras de elaboração do termo de referência ou do projeto básico
na contratação de serviços: ação de serviços:
b) No caso de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o custo estimado da contratação deve
contemplar o valor máximo global e mensal estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que
compõem o preço dos serviços, definidos da seguinte forma: b.1. por meio do preenchimento da planilha de custos e
formação de preços, observados os custos dos itens referentes ao serviço, podendo ser motivadamente dispensada
naquelas contratações em que a natureza do seu objeto torne inviável ou desnecessário o detalhamento dos custos
para aferição da exequibilidade dos preços praticados; b.2. por meio de fundamentada pesquisa dos preços
praticados no mercado em contratações similares; ou ainda por meio da adoção de valores constantes de indicadores
setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes, se for o caso;
e b.3. previsão de regras claras quanto à composição dos custos que impactem no valor global das propostas das
licitantes, principalmente no que se refere a regras de depreciação de equipamentos a serem utilizados no serviço.
(Grifamos.)

Ainda, o Tribunal de Contas da União (TCU), ao indicar a necessidade de apresentação de planilha “sempre que
possível”, parece já ter reconhecido que algumas circunstâncias não admitem a identificação de custos unitários
incidentes na execução de determinados objetos.2 Vejamos:
Ainda, o Tribunal de Contas da União (TCU), ao indicar a necessidade de apresentação de planilha “sempre que
possível”, parece já ter reconhecido que algumas circunstâncias não admitem a identificação de custos unitários
incidentes na execução de determinados objetos.2 Vejamos:
9.4.1. elaborar orçamentos estimados em planilhas de quantitativos e de preços unitários quando do lançamento das
licitações, a fim de balizar o julgamento das propostas com os preços vigentes no mercado e de possibilitar a seleção
da proposta mais vantajosa, de acordo com o art. 2º do Regulamento de Licitações da entidade, somente
dispensando-a, motivadamente, naquelas contratações em que a natureza do seu objeto torne inviável ou
desnecessário tal detalhamento; (TCU, Acórdão nº 1.750/2014, Plenário, grifamos.)

Portanto, a regra geral impõe à Administração o dever de detalhar, com o maior grau possível, a composição dos
serviços que contratará junto a particulares, descrevendo seus componentes e insumos unitários e, a partir deles,
definir proporcionalmente o valor total do encargo. Essa regra, todavia, não pode ser vista de forma absoluta, mas
conforme regras e preceitos que regulamentam o mercado. Então, se há serviços/soluções que são ofertados sem
considerar os custos das unidades que compõem o serviço, essa obrigação não persistirá.
Afinal, se a finalidade de decompor o objeto em uma planilha de quantitativos e preços unitários é levar ao
conhecimento das licitantes todas as parcelas que integram o objeto, bem como possibilitar o julgamento objetivo
das propostas e permitir a condução de incidentes contratuais, não faz sentido elaborá-la quando o mercado não
trabalha sob essa metodologia. Deve-se, então, oferecer o objeto independentemente de sua composição unitária.
Assim, em contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, por exemplo, em que é possível detalhar toda a
formação do custo, na medida em que o principal item de custo da contratação – mão de obra – onera com
exclusividade o contrato, é necessário fixar o valor estimado na planilha de custos e formação de preços. Cabe aos
licitantes, igualmente, embasarem seus preços em planilha de formação de custos.
Já em contratos, de serviços continuados ou não, que não envolvam dedicação exclusiva, a definição do valor pode
ocorrer com base em planilha, sendo necessário, para tanto, ponderar a viabilidade de elaborar a planilha.
Talvez a planilha possa ser feita em grandes blocos de custos (mão de obra, materiais, custos indiretos, tributos e
lucro), mas o encargo e a prática do mercado vão direcionar a viabilidade e o grau de detalhamento. Além disso, a
planilha deve estar alinhada com a unidade de medida do serviço, pois, com base nela, o valor será definido; ordens
de serviço (OSs) serão eventualmente emitidas; se existir, o instrumento de medição de resultado (IMR) será
avaliado; e o pagamento será realizado.
Em um contrato de digitalização de documentos, por exemplo, sem mão de obra alocada, é necessário ponderar a
modelagem e a unidade de medida (por demanda ou de acordo com OS) que foram adotadas. Imaginemos que os
serviços sejam pagos por página digitalizada, focando em resultado, mediante OSs. Nessa hipótese, não é necessário
– nem possível – compor custos em planilha. A pesquisa de preços será realizada por página, alinhada com a
quantidade contratada para preservar a escala. Com base nessa pesquisa, definem-se os valores estimado e/ou
máximo. O ideal, inclusive, é trabalhar com IMR, para medir indicadores definidos e fazer as adequações de
pagamento.
Portanto, a exigibilidade de planilha detalhada de custos é imposta apenas para a formação de preços de serviços
que, em razão da forma como são disponibilizados no mercado e das particularidades da demanda, permitem a
decomposição objetiva das despesas inerentes à sua execução. Planilhas detalhadas são exigências factíveis – e
necessárias – em contratos cuja execução demande mão de obra em regime de dedicação exclusiva e em contratos



de execução de obras e serviços de engenharia, por exemplo. Para outros objetos contratuais, talvez seja possível
exigir planilha com grandes blocos, a depender da viabilidade de definir custos unitários a partir da prática usual no
mercado, ou seja, se for usual a cotação de preços mediante decomposição do valor global.
Com o devido respeito para comentar, uma vez que, respeitado o texto constitucional, as exigências encontram-se
satisfeitas pela RECORRENTE o que deve ser considerado pela Administração é a seleção do contratante que
apresente as melhores condições para atender o interesse público, afastadas as exigências que constituam excesso
de rigor formal.

DOS FATOS II
RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
Da exigencia do edital
a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial – Lei n°. 11.101/05 (recuperação judicial, extrajudicial e falência)
emitida pelo órgão competente (conforme art.31, II, da Lei 8.666/93), expedida nos últimos 90 (noventa) dias caso
não conste o prazo de validade.
a.1). Na hipótese de apresentação de Certidão Positiva de recuperação judicial, o (a) Pregoeiro verificará se a
licitante teve seu plano de recuperação judicial homologado pelo juízo, conforme determina o art. 58 da Lei
11.101/2005.
a.2) Caso a empresa licitante não obteve acolhimento judicial do seu plano de recuperação judicial, a licitante será
inabilitada, uma vez que não há demonstração de viabilidade econômica.
b) Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social (2021, independente da forma de escrituração), ou o
Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou
registrado na Junta Comercial do Estado, para que o(a) Pregoeiro(a) possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido
(licitantes constituídas há mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas há menos de um ano), de 10%
(dez por cento) do valor estimado do item que o licitante estiver participando.
O Concorrente deixou de apresentar o balanço atualizado exercicio 2021 apresentando e destacando (marca texto)
documento em anexo o seu balanço como sendo o exercicio de 2021 com intenção de interpretação ao julgador
(pregoeiro) de forma intencional e no REFIS verifica-se que o periodo de apuração e de 01/01/2020 a 31/12/2020. E
não o de 2021 que seria o correto para sua habitação no que refere-se a sua qualificação econômica, por este motivo
solicitamos a sua desclassificação no certame.

III - DO PEDIDO
Por todo o exposto e por tudo mais que será suprido por V. Sas., a RECORRENTE requer que o presente RECURSO
ADMINISTRATIVO seja conhecido e provido, para o fim de que seja reconsiderada a decisão que a inabilitou, em
razão de que esta preenche os requisitos de habilitação, previstos no Edital do Pregão Eletrônico nº 399/2022, e, por
consequência, declarando-a vencedora dos itens arrematados no certame, adjudicando-lhe o objeto licitado.

Nestes termos,
pede deferimento.

Porto velho, 22 de dezembro de 2022

SOLANGE BARROS RIBEIRO
MC PLACAS

 Voltar


