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À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

MUNiCP DE RIQUEZA - SC 

protocO%0 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 491/2022 

MODALIDADE: Tomada de Preços n0. 04/2022 	 ReCeb0em 

às.j. 
ett 

MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n, 05.245.502/0001-04, NIRE 42206011754, com sede localizada 

na Av. Presidente Kennedy, n° 527, bairro Centro, cidade de Maravilha/SC, CEP 89874-

000, por seu representante legal, nos termos do artigo 40, inciso XVIII, da Lei n° 

10.520/2002, apresentar suas CONTRARRAZÕES  ao recurso interposto pela empresa 

ULTRAWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA, o que o faz com base nos seguintes fatos e 

fundamentos jurídicos. 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO 

Trata-se de licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a 

contratação de serviços de internet, baseados em cabeamento de fibra óptica e via 

Rádio, conforme especificações presentes no termo de referência - Anexo 1 do Edital, 

para atender as necessidades da Administração Pública Municipal. 

Tal Licitação adota o critério de Menor Preço Global. 

Iniciada a sessão para abertura e julgamento das propostas, verificou a 

Comissão que a proposta ofertada pela licitante ULTRAWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

era inexequível, conforme estabelece o artigo 48, inciso II, § 10, da Lei 8.666/93. 

Não conformada, a empresa ULTRAWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

apresentou recurso, contra a sua própria desclassificação, alegando que i) o § 10  não se 

aplica ao caso em exame e, ii) que há certificação de atendimento de contratos 

semelhantes, em outras Prefeituras, e em valores similares aos da proposta 

apresentada. 
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Entretanto, razão não assiste à empresa recorrente, conforme passa a expor. 

2. 	DA CORRETA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA PELA 

RECORRENTE 

- Preservação da vincula ção ao instrumento convocatório e dos princípios da legalidade 

e da isonomia 

Em suma, no ato de abertura das propostas, coube à Comissão se restringir 

aos pressupostos de admissibilidade das mesmas, ou seja, estava adstrita às condições 

especificadas no ato convocatório da licitação - no caso, Anexo 1 do Edital. 

A decisão da Comissão está pautada em Lei e no Edital. A mera citação do 

10  do artigo 48, nada interfere na definição cirúrgica trazida pelo inciso II do mesmo 

dispositivo, a saber: 

Art. 48. Serão desclassificadas: 

(.. .) 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexequíveis, 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 da licitação. (grifou-se) 

A Empresa Recorrente apresentou, no ato de abertura das propostas, valores 

desprovidos de qualquer elemento a demonstrar a exequibilidade e viabilidade de sua 

proposta. Em outras palavras, não havia a menor demonstração de sua qualificação em 

atender ao objeto do certame. 

Bem agiu a Comissão, pois se trata de certame de modalidade Tomada de 

Preço, não cabendo, na oportunidade, qualquer análise meritória dos documentos que 
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seriam apresentados em momento posterior (tais como as certidões de prestação de 

serviços em outras Prefeituras). 

Ademais, ressalta-se que a Lei n° 8.666/93 é clara ao especificar acerca da 

necessidade de serem atendidas todas as normas e condições previstas no edital, de 

modo que qualquer ato que seja contrário ao disposto no edital é tido como 

discricionário. Veja-se a condição para julgamento das propostas: 

Art. 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. 

§ 1  É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, 

subjetivo  ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da 

igualdade entre os licitantes. 

(...) 

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, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 

a parcela ou à totalidade da remuneração. (grifou-se) 

E ainda: 

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de 

licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de 

licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de 

acordo com os fatores exclusivamente  nele referidos, de maneira a possibilitar sua 

aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

Isto é, a lei que rege o processo licitatório, é exata e precisa ao definir que 

os parâmetros desse procedimento se vinculam aos princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório, da legalidade e da isonomia. E as presentes contrarrazões se 

sustentam, claramente, no mesmo sentido dos devidos princípios para requerer, 

justamente, que o resultado da Comissão seja mantido. 
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Sendo assim, diante de todo exposto, pleiteia-se para que seja mantida a 

decisão da Comissão, com a correta desclassificação da Recorrente, posto que a 

proposta da mesma foi apresentada em desconformidade com os critérios estabelecidos 

no edital. 

Tal fato não deve nem se quer ser discutido, uma vez que os contratos 

firmados entre a empresa Recorrente e outras Prefeituras, tratam de outros certames, 

realizados em outras modalidades. 

Tem-se que dizer que não se pode permitir que o julgamento das propostas 

leve em consideração, para sua classificação, contratos que foram firmados 

anteriormente, mas sim a situação atual da empresa proponente. 

Não seria cabível outro procedimento senão declarar a desclassificação da 

Recorrente, eis que na esfera licitatória não se pode agir com discricionariedade, mas 

somente de acordo com os critérios previstos no edital, sob pena de se ferir, inclusive, 

o princípio da igualdade entre os participantes. 

Sendo assim, deve ser mantida a decisão  quanto a desclassificação da 

empresa recorrente e a habilitação da empresa MHNET, sendo que esta atendeu às 

necessidades especificadas no edital. 

3. REQUERIMENTO 

Diante do exposto, confiante nos elevados critérios de julgamento e bom 

senso que sempre nortearam a conduta desta Comissão, além de todos os motivos acima 

expostos, requer seja negado provimento ao recurso interposto pela empresa 

ULTRAWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA, mantendo-se integralmente a desclassificação 

da recorrente e a habilitação da empresa MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

Chapecó, 23 de março de 2022. 

PATRICK 
CANTON:023 
31839905 

Assinado de forma 
digital por PATRICK 
CANTON:02331 83990 
Dados: 2022.03.24 
10:18:4/ -0300 

MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

CNPJ n. 05.245.502/0001-04 

Página 4 de 4 


