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Por fir"n, clue se c16 ciOncia aos licitantes pela publicag[o no etrdcrego clctrorlico:

fi

RiqLrcza/SC, 2tJ cle n"rargo c\c2022.
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PARECER JURIDICO N' 01412022

DEPARTAMENTO DE LICITASOES COMPRAS E CONTRATOS

RECURSOPROCESSOLICITAT6NIONO,4glI2O22
TOMADA DE PRE9O No. 0412022

RELATORIO

Trata-se de consulta formulada que busca auxflio no julgamento de Recurso

interposto nos autos no Processo Licitat6rio 49112022, Tomada de Prego 0412022'

A empresa ULTRAWEB TELECOMUNICAQoES LTDA CNPJ 18.514'944/0001-

42, apresentou recurso a decisSo da comissSo que desclassificou a sua proposta por

considera-la inexequlvel, conforme artigo 48, inciso ll, S1o, assim descumprindo o item

8.1 e 8.2 do edital licitat6rio.

A empresa MHNET TELECOMUNICAQoES LTDA CNPJ 05.245'502/0001-04'

apresentou contrarraz6es ao recurso'

E o breve relato. Passo a oPinar'

FUNDAMENTA9AO

lnicialmente, cumpre observar que o exame do presente auto restringe-se aos

aspectos jurfdicos, excluldos aqueles de natureza t6cnica' Em relagSo a estes'

partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-se dos

conhecimentos especificos imprescindiveis para a sua adequagSo ao interesse priblico'

tendo observado todos os requisitos legalmente impostos.

Salienta-se que a presente manifestagSo toma por base, exclusivamente' os

elementos constantes dos autos at6 a presente data, e que, em fase do que disp6e o

artigo 38, parSgrafo (nico da Lei no. 8.666/93, incumbe, a assessoria juridica prestar

consulta sob o prisma estritamente juridico, nao lhe competindo adentrar na anSlise da

conveniencia e oportunidade dos atos praticados no ambito da administragSo nem

analisar aspectos de natureza eminentemente t6cnico-administrativo' e/ou

discricion6rios, cuja avaliagSo nao compete a esta Assessoria Juridica'

ffi CEP: 89.895-ooo - Riqueza - SC'
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total subordinagSo do Poder P0blico dr previsSo legal, devendo seus agentes atuarem

sempre conforme PrevisSo legal'

O principio da legalidade aparece expressamente na nossa ConstituigSo Federal

em seu art. 37, caput, que disp6e que a administragSo pfblica direta e indireta de

qualquer dos Poderes da Uni6o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios

obedecer6 aos princlpios de tegalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

efici6ncia.

Art. 37. A administragao p0blica direta e indireta de qualquer dos

Poderes da uniao, 
'oo. Estados, do Distrito .Federal e dos

Municipios obedecer6 aos principios-. .i" legalidade'

irp"rdo"fiOade, moralidade, publicidade e efici6ncia e, tamb6m,

ao seguinte:
t. ..1

xxl - ressalvados os casos especificados na legislagSo, as o.bras,

servigos, .orprut e alienaq6es serSo contratados mediante

pio..rro Oe'-ticiiaqao p6blica que assegure igualdade de

condiq6es a todoi oS concorrentes, com clSusulas que

estabelegam oorigag6es de pagamento, mantidas as condigoes

efetivas Oa profoita, nos termo6 da lei, o qual somente permitird

as exig6nciis ie quatiticaqao t6cnica e econ6mica indispens5veis

a garantia do cumprimento das obrigag6es'

o caput do dispositivo, juntamente com o art. 30, do diploma de licitag6es

consubstanciam parte dos principios da licitagSo'

Art. 30 A licitagS0 destina-se a garantir a observancia do princlpio

constitucional 
'da 

isonomia, a selegSo da proposta. mais vantajosa

pinu . 
"drinirtr"gSo 

e a promogeo do. desenvolvimento nacional

sustent6ver " 
r"id processaOa ejulgada em estrita conformidade

.o, o, principioi iieti.ot da legalidagg.' .0.' impessoalidade' da

moralidade, b; igualdade, d; publicidade' da probidade

administrativa, Ja vinculagSo ao initrumento convocat6rio, do

julgamento o'uj"tiro e dos que thes s6o correlatos. (grifei).

os dispositivos normativos em destaque elencam uma parte dos principios da

licitagSo quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade'
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proporcionalidade, da economicidade, da efici6ncia, do contradit6rio e ampla defesa, da

adjudicagSo, etc.

Nesse contexto, 6 posslvel perceber que o leque de princlpios a serem

seguidos 6 bastante amplo devendo a administragSo trilhar um caminho no sentido de

harmonizar todo esse conjunto de regras que pauta o procedimento administrativo da

licitagSo.

O instrumento convocat6rio do referido Processo, estabelece o seguinte:

vm - Dos cRttERlos DE JULGAMENTo E ADJUDIcA9Ao

8.1 No julgamento das propostas ser6 adotado o crit6rio de menor prego

global, 
-OeiOe 

que atenda is caracteristicas contidas nos anexos deste

EOitat 
" 

de acordo com o artigo 1o da Lei Federal no 8'883 de 08/06/94 e Lei

,d. g.Oag, de 2lt5t9}, que alGra o Art. 48, lnciso ll da Lei Federal no 8.666'

de 2116193.
8.2 SerSo DESCLASSIFICAS as propostas que n6o atendam ds exigQncias

deste Edital e seus anexos, ou com prego manifestamente inexequlvel,

como tamb6m as licitantes consideradas impedidas e/ou inid6neas e que

estiverem em regime de faldncia ou concordata.

A Lei no. 8.666/93, no inciso ll do artigo 48, determina que:

Art. 48. SerSo desclassificadas:
( ..)
il -'propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com pregos

manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que n5o venham

a ter demonstrada sua viabilidade atrav6s de documentagSo que comprove

que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os

coeficientes de produtividade s5o compativeis com a execugSo do objeto do

contrato, condig6es estas necessariamente especificadas no ato

convocat6rio da licitagSo'

A peculiar iedagSo do inciso ll, que conceitua a contrSrio sensu o que seriam

"pregos manifestamente inexequiveis", como aqueles que "nao venham a ter

demonstrada sua viabilidade", gera uma dificuldade adicional para o int6rprete e o

aplicador da Lei, consistente em saber como comprovar um fato negativo, ou seja, que

n6o ocorreu a demonstragSo de viabilidade pelo licitante eliminado'

Na ligSo de Marqal Justen Filho:

Tem de reputar-se, tamb6m por isso, que o licitante cuja proposta for inferior

ao limite do $ 1o dispor6 da faculdade de provar i AdministragSo que disp6e

O" .onOiqO"i mateiiais para executar sua proposta, Haver6 uma inversSo

do 6nus da prova, no sentido de que se presume inexequlvel a proposta de

valor inferioi, cabendo ao licitante o encargo de provar o oposto'

Rua JoSo Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 Riqueza - SC.
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A Lei de Licitag6es, em seu art. 48, inciso ll, s 10, prev6 a desclassificagSo de

propostas contendo pregos inexequiveis, assim consideradOs aqueles que "n5o Se

revelam capazes de possibilitar a alguem uma retribuigSo financeira mlnima (ou

compatlvel) em relagdo aos encargos que terd de assumir contratualmente" (MENDES'

Renato Geraldo).

Tal previsSo legislativa destina-Se, a um s6 tempo, a: a) minimizar riscos de

uma futura inexecugSo contratualjd que o particular' ao apresentar proposta com pregos

muito baixos, pode estar assumindo obrigaqSo que n5o poder6 cumprir e b) tutelar valor

juridicamente relevante, qual seja, o de que as atividades economicas sejam lucrativas'

promovendo a circulagSo de riquezas no pais'

,,A desclassificagdo por inexequibilidade n5o se dar6 de forma sum6ria, em

todos os casos ser6 oportunizado ao licitante d comprovagSo da exequibilidade do prego

ofertado, considerando aquele praticado no mercado". (TCU - Plen6rio - Ac6rdSo

1695/201e).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiga 6 no sentido de que a

interpretagSo do dispositivo nao seja rigida, literal e absoluta' A presungSo de

inexequibilidade, tamb6m para a jurisprudQncia, deve ser relativa, oportunizando ao

licitante d demonstragSo de exequibilidade da proposta'

No mesmo sentido vem a pacificada posigSo do Tribunal de Contas da Unido,

como se verifica, Por exemPlo:

,o crit6rio definido no art. 48, inciso ll, s 10, allneas 'a' e 'b" da Lei no 8'666/93

conduz a uma presungSo relativa de inexequibilidade de pregos' devendo a

AdministragSo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta. (Ac6rd5o 587t2012 - PlenSrio, Rel. Min. Ana Arraes)'

Esta solugdo, ali6s, 6 a que mais se coaduna com os preceitos constitucionais

que regem o processo administrativo. As garantias do devido processo legal, do

contradit6rio e da ampra defesa (art. so, incisos LIV e LV da constituigSo Federal) tom

aplicagSo no ambito dos processos administrativos, mesmo naqueles que nao t6m

natureza Punitiva.

Ainda, a presungdo de inexequibilidade 6 relativa, cabendo ao licitante

demostrar o contrdrio. Entretanto caberia exclusivamente a licitante fazer a

comprovagSo de que disp6e de condig6es materiais para executar sua proposta:

Rr" J"a" M*i, 55 - Centro - CEP: 89'895-OOO - {'iqueza - SC'
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enemqAo clvrl EM MANDADo DE SEGURANQA'

oescmsStrtcaqAO EM t-tctrnqAo POR INEXEQUIBILIDADE DA

pRoposrA, setlreuQn DE tnapRoceoEuctR. - oFENSA Ao
coltrnnorf6nro e A AUpm DEFESA. INOCOnnENCIA. EDITAL QUE

r'rAo pnEvrn tNrtttteqAo ounuro n penlclA DE vERlFlcAgAq ?E
EXEQUIBILIDADE Or pnrgos, RECURSO ADMINISTRATIVO QUE NAO

DEiEM EFerrobuspepsivo. REGULAR lNrERPo-SlqAo r nuAltse.
AusENCtn DE EIVA. SUSTENTADAS INCONSISTEUoIRS No EXAME

PERICIAL. TESE IMPROFICUA. LAUDO CONSISTENTE E BEM

FUNDAMENTADO. PATAMAR DE EXEQUIBILIDADE NRZOAVEI. MERA

OrSCOnoaNCtA. pneVnlEUClA DA cOtlClUSAO DO EXPERT DO

lCAp. AFRoNTA E rSOr'rOMlA E COMPETITIVIDADE DA LICITAQAO.

1NoCoRRENCIA. P9NDERAQAO DO INTERESSE Do P9DER PUBLIC6

EM CELEBRAR NEGOCTAQoES exeouivets. MENOR PREqO ouE
NAO CONFTGURA CRITERIO ABSOLUTO. O 0nico crit6rio seletivo 6 o de

menor prego (art. 4o, x), mas devem ser examinados outros aspectos

contemplados'no edital, como prazo de fornecimento, especificag6es

t6cnicas e padr6es minimos de desempenho e qualidade. Julgadas e

classificadas as propostas, sendo vencedora a de menor prego, o pregoeiro

a examinar6 e, segundo a lei, decidir6 motivadamente sobre sua

aceitabilidade. Nio h6, entretanto, indicagdo do que seja aceitabilidade,

mas considerando-se o sistema licitat6rio de forma global, parece que a
ideia da lei 6 a de permitir a desclassificagSo quando o prego ofertado for

inexequivel, ou seja, quando n5o comportar a presungSo de que o contrato

ser6 efetivamente executado. (ln.: CARVALHO FILHO, Jos6 dos Santos.

Manual de Direito Administrativo.32^ ed, sao Paulo: Atlas. 2018. p'329L
nOSSIB1LIDADE, ADEMAIS, DE APRESENTA9AO- DE DOGUMENTOS

QUE SUSTENTASSEM A PROPOSTA. APLICAqAO INDISTINTA DO

CRtTERto DE DESCLASSIFICAQA9, AUSENCIA DE OFENSA A
tsoNoMlA. RECURSO DESPROVIDO, (TJSC, ApelagSo civel n.

0328934-89.2014.8.24.0023, da capital, rel, vilson Fontana, Quinta camara
de Direito P0blico, i.24-10-2019). (grifei)

A oportunidade para comprovar que a proposta n6o 6 exequ[vel 6 no momento

da apresentagdo das alegagOes, assim, o licitante apresentou documentagSo da

viabilidade da prestagSo de servigo, em outros Municlpios proximos.

portanto, a legislagSo estabelece pardmetros de inexequibilidade dos pregos,

devendo ser oportunizado ao licitante a oportunidade de comprovagSo da exequibilidade

da proposta.

Assim, comprovada que a proposta n6o 6 inexequivel, de bom alvitre que seja

promovido o recurso.

CONCLUSAO

Ante ao exposto, opino, no sentido de conhecer o presente recurso, e por

continuo, no m6rito: dar-lhe proced$ncia, ao pedido de classificaEso da proposta da

, Empesa Ultraweb Telecomunicag6es LTDA, pelos fatos e lundamel]os aciY exPostos'

,..l-",reoMari,55-Centro-CEP:89.895-000-Riqueza-SC.J
,, i CNPJ/MF: 95.988'309/0001-48 '''l
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Satvo melhor juizo de valor, 6 o parecer'

A llustre comissSo de LicitagSo para conhecimento e decisSo.

Ap6s, com a vinda da decis6o, d6-se ci6ncia ds Recorrentes, abrindo-se o ptazo

para interposigSo de eventual recurso hier6rquico.

por 1m, garanta-se ampla publicidade aos autos do processo licitat6rio.

Riqueza/SC,28 de margo de2022.
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