
ÀO PREGOEIRO DAAGENCIA GOIÀÌiIADE IIABITAçAO (AGETIAB) - SR. AQUILTNO
AJ,VES DE }!ÀCEDO.

pRocEsso No 2020.01031.000391-74
PREGÃO ELEERôNrCO N" OO2/2O2L

PI.ATEC - PIATE.'ÀMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO EIRELI
- EPP, pessoa .luridica de direito privado, situada na Rua Dr.
Antônio Bal-duino, oo 1.75 4, Centro, Inhumas - 'Goiás, inscrita
no CNPJ sob o no 02,167,077/0001-17, neste ato representada por
seu sócio, Sr. Luiz Fernandes deÀraújo.fúnior, brasileiro, casado,
engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade no
I.I45 .824 sSP/Go e do CpF no 293 .325 . 75 1-34, residente e
domiciÌiado na cidade de Inhumas - Goiás, vem, com fundamento no
item l-0 e respectivos subitens do edital c/c inciso XV do art. 31
do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da
AGEHAB e 51" do art. 59 da Lej- n" 13.306/2016, vem, tempestivannente,
apresentar este

RECI'RSO ADMINISTTUATIVO

em face da equivocada decisão de ter declarado
HABILITADA para os lotes 4,5e 6, a empresa TÁCIO AUDITORIA,
INFORMÁTICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI que não atendeu os critérios
de aceitabil-idade das propostas e as condições de participação
exigidas no certame.

Sendo assim, nos termos insculpidos no item 10.6 do
instrumento convocatório, o recebimento do recurso em seu efeito
suspensivo e no mérito requer*se a reconsideração este ilustre
juÌgador fim de desc].assificar e. ta da empresa TACIO
AÌ'DITORIA TNFORMATICJA EIRILI ê convocar esta recorrente rcara
negrociação das propostas dos lotes 4, 5 e 6 deste processo
]-icitat,ório nos termos Ërrevistos no item 8.8 do Edita]-

Não sendo este o entendimento,
à autoridade competente superior,

a remessa
consoante

do presente
item 10.6 dorecurso

Edital.

Nestes Termos.

Pede Deferimento.

Goiânia , 29 de abril- de 202I.

PI.ÀTEC - PI.A}IE.'AI{ENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁNTO ETRELI- EPP

grqcí,^&ffi.i.t"
' EngèNim agúno,t'e
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Luiz Fernandes Araújo ilúnior

pRocEsso No 2020.01031.000391-74
PREGÃO ELETRôNrCO No OO2/2O2L
RECORRENTE : PI.ATEC. PLÀI{8.'AI{ENTO TÉCNICO AGRO-PECUáRIO EIRELI EPP
RECORRIDA: TACIO AUDITORIA IFOR!4ATICA E IDENTIFICAçÀO EIRELI

RÀZOES DO RECURSO

A AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO publicou o edital de
procedimento l-icitatório na modal-idade Pregão Eletrôni_co, cujo
objeto é *CONTRATAÇÃO DE EMPRBSA PARA EXECUÇÃO DE TRIAGEM,
CADASTRAMENTO EM DOMICÍITO DO PRETENSO BENEFICIÁRIO ATRAVÉS DE UM
COMPUTADOR DB MÃO COM SENSOR DE GPS EMBUTIDO, CONFERÊNCIA DE
INFORMAçÕBS PRNSTADAS E DOCUMBNTAÇÃO APRESENTADA E, TAMBÉM, COLETA
DE DOCUMENTOS, DIGITALÏZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DE
FAMÍLIAS PRÉ_SELECTONADAS PARA O PRoGRAMA DE REGULARIZAÇÃo
FUNDIÁRIA DO ESTADO DE GOIAS, DTV]DÏVA EM 06 (SEIS) LOTBS NAS
SEGUTNTES REG]ÕES: LOTE 01 - REG]ÃO METROPOLTTANA DE GOrÂNrA (20
MUNICÍPIOS); LOTE 02 _ REGÏÃO T'IOROSSTE GO]ANO (13 MUNICÍP]OS); LOTE
03 - REG]ÃO NORTE GOIANO (26 MUNICÍPIOS); LOTE 04 _ RBGIÃO OESTE
GOTANO (43 MUNICÍPTOS); LOTE O5 - REGTÃO SUDOESTE GOIANO (26
MUNICÍP]OS) E, LOTE O6 REGIÃO CENTRO GOIANO (31 MUNICÍPIOS),
CONFORME CONDIçÕES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL
E SBUS ANEXOS."

Tal instrumento convocatório trouxe regras cl-aras e
objetivas para a participação das empresas j-nteressadas em
disputar esse certame, motivo pelo que em 22 de abril de 2O2L
ocorreu a sessão com a aná1ise de propostas e documentos de
habiÌitação no sistema "comprasnet".

habil-itaÇão,
26/04/2021,2

analisar
pregoeiro

Após
o

as propostas e documentos de
proferiu a seguinte decisão em

Tendo em vista que as pÍWostas de preços e a
documentação de qualífícação técníea f.oram
aprovadas pela Gerênej-a de Sewiço Soeíal atzavés
do Despaclao rzo 0345/2027-COO&D e a doc;umeatação
referente a habiTitação juríãica, fiseal ê
ecoaômica foram aprecjadas e aprovadas peTo
Pregoeíro e equ'ipe de apoio, dec'J,aramos as
e Eìre.sa,s PLAWC e feCtO AWITORIA HABJ,LÍ;TADAS.
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Todavia, não foram observados, com rigor, as previsões
contidas no Edital- que assi-m previu:

3.1. Poderão particípar deste Pregão as empresas
-â í .i rar$^ ahia{-a

l-egalmente constituídos ;
nS.1.2. Oue atênd Ì a
neste edital e seus anexos;
8.9. Serão desc]'assificadas as propostas que:tr
8.9.1. Forem elaboradas em desacordo com as
exigências do Edital e seus Anexos;
8. 9.2. Apresentaren preços irrisórios, simbólicos
ou abusivos, ou seja, as gue apresentarem preços
manifestamente inexequíveis ou superiores ao
preço de rrercado;

Ao se analisar a certidão simplificada da .TtlCEG peJ-a
êmpresa TACIO Àt DrTORrA, TNFORt'tATrcA E rDENTrFreçÃo ETRELT
constatou -sG! o r€rmo de atuação da eurpresa é, in litteris :

EM
IcjA E

INFOR!íAçÃO".

A atividade econômica desenvolvida pela participante
NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO COM O OBJETO LICITADo que envo]-ve a
contratação de empresa para triagem, cadastro, coÌeta de
informações e documentos de familias para reguÌarização fundiária.

PODERIA
COMO SE

Logo, a empresa, com exegese no item 3.1 do Edital UÃO
TER PART]CTPADO DESTE CERTAME, TAMPOUCO SIDO HABTLITADA
DENOTA DA DECISÃO PROFERIDA.

É sabido que o Regulamento de Contratações da AGEHAB
estabelece de forma expressa no inciso r do art. 32 que o objeto
do certame deve ser deÌimitado, tendo previsto para fins de
habilitação, em seu art.64 (inciso III) o contrato social para fins
de habilitação, o que foi reproduzido no item 9.3.1.3 do
instrumento convocatório.

É evidente que a previsão para apresentação de
documentos decorre da necessidade de se aval-iar o ramo da atividade
econômica da participante, dentre outras informações que se extrai
do Contrato Social.
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De for:gra objetiva, questiona-sg: como urna elapresa no
ramo de contabilidade, inforlrnática e tecno].ogria da infor:maçêo pode
rea].izar os serviços envolvendo regrularização fundiária??

Em atenção ao disposto no item 3.1.1 do Edital, a
empresa decl-arada provisoriamente vencedora dos l-otes 4, 5 e 6 -
TÁCIO AUDITORIA- deve Ser IMBDIATAMENTE desclassificada deste
certame, €fr atenção aos principios de vinculação ao j-nstrumento
convocatório e igualdade, ambos previstos no art. 4" do Regul-amento
de Contratações da ÀGEHÀB E art.31 da Lei das Estatais.

Mister se faz transcrever o que prescreve o art. 4" do
ReguÌamento da Agência Goiana de Habitação na integralidade:

Art. 4o. As licitações real-izadas e os contratos
ceÌebrados pela AGEHAB destinam-se a assegurar a
seleção da proposta mais vantajosa, incl-usive no
que se refere ao cicl-o de vida do objeto, e a evitar
operações em que se caracterize sobrepreço ou
superfaturamento, devendo observar os principios
da impessoal-idade, da moral-idade, da igualdade, da
publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, da economicidade, do
desenvol-vimento nacional- sustentáve1, da
vinculação ao instrumento convocatório, da
obtenção de competitividade e do juÌgamento
obj etivo.

Outrossim, tem-se que as propostas apresentadas para
os 3 (4,5 e 6) lotes são manifes te inexecnríveis nos termos
del-imitados no ReguÌamento (S3" do art.60) e na própria Lei no
13.303/2016 que igualmente estipularam expressamente a
DBSCLASSTFTCAÇÃO DAS PROPOSTAS.

A previsão de descÌassificação de participante que
apresentem preÇos manÍfestamente inexequiveis também é
encontradiça no inciso III do art. 60 do ReguÌamento que rege as
licitações nesta Agência.

Não é demais ainda trazer definição de
inexequlbllidade aposta também na mencionada normativa que baliza
este processo l-icitatório:

%s*Wtffiif-*
Engefheiro Ágrïnoro
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Art. 60. Efetuado o julgamenüo dos lances oupropostas,
será promovida a verificação de sua efetividade,
roromovendo-se a desc1assificação daqueles que:
ï. Contenham vicj-os insanáveis;
II. Descumpram especificações técnicas constantes do
instrumento convocatório;
III. Apresentem preços inexequíveis e não tenham sua
exequibilidade denonstrada, quando exigido pela
AGEIIAB, após realização de diligência;
fV. Se encontrem aci-ma do orçamento estimado para a
contratação i
V. Apresentem desconformidade com outras exigências do
instrumento convocatório, salvo se for possivel a
acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto
e sem que se prejudique a atribuição de tratamento
isonômico entre os Iicitantes.
S 1o. A verificação da efetividade dos l-ances ou
propostas poderá ser feita excl-usivamente em reÌação
aos lances e propostas mais bem cl-assificados.
S 2'. A AGEHAB deverá realizar dil-igências para aferir
a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada, caso hala
indicios de inexequibilidade, podendo-se adotar,
dentre outrosr os seguintes procedimentos:
I. fntimação do licitante para a apresentação de
justificativas e comprovações em relação aos custos
com indícios de inexequi-bil-idade;
II. Verificação de acordos coletj-vos, convenções
coÌetivas ou sentenças normativas em dissidios
col-etivos de trabal-ho;
III. Levantamento de informações junto ao Ministério
do Trabalho e Emprego e Ministério da Previdência
Social;
IV. Consul-tas a entidades ou consel-hos de classe,
sindicatos ou similares; V. Pesquisas em órgãos
públicos ou empresas privadas;
Vï. Verlficação de outros contratos que o licitante
mantenha com entidades públicas ou prJ-vadas;
VIf. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos
utilizados, tais como: atacadj-stas, Ìojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;
VIII. Verificação de notas fiscais dos produtos
adquiridos peÌo l-icitante;
IX. Levantamento de indicadores sal-ariais ou
trabalhistas pubÌicados por órgãos de pesquisa;
X. Estudos setoriais;

%
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XI. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou
condições excepcional-mente favoráveis que o licitante
disponha para a prestação dos servJ-ços;
S 3". Nas Iicitações de obras e serviços de engenharia,
consideram-se inexequíveis as propostas com valores
globaj-s inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes val-ores:
I. Média aritmética dos valores das propostas
superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orçamento estimado pela AGEHAB; ou
II. Val-or do orçamento estimado pela AGEHAB.
S 4o. Na hipótese do S 3o, antes de desclassificar a
proposta, a AGEHAB deverá real-izar diligência.
S 5o. Para os demais objetos, para efeito de avaliação
da exequibilidade ou de sobrepreço, deverão ser
estabel-ecidos critérios de aceltabilidade de preços
que considerem o preÇo gÌobal, os quantitativos e os
preços unitários, assim definidos no instrumento
convocatório.
S 6o. Consideram-se preços inexequíveis, aqueLes que
não venham a ter demonstrada sua viabiLidade por meio
de documentos que cornprovem que os custos dos insuÍrÌos
gão coerentes com cls de me e que os coeficientes
de orodutiwidade são tíveis com a execucão do
objeto do contrato, condições estas necessarianente

r.aar#Â-i ^ da 1 .i ^i +-^3^

S 7 o. Para efeito de demonstração da exequibilidade dos
preços, não se admitirá proposta que apresente preços
global ou unitárj-os simbólicos, irrisórios ou de va"l_or
zero, incompativeis com os preÇos dos insumos e
sal-ários de mercado, acrescidos dos respect.ivos
encargos, de forma a demonstrar a adequação do preço
proposto em face dos custos que incidirão sobre a
execução do contrato, exceto quando se referj_rem a
materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais el-e renuncj-e a parceÌa ou à
totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja
expressa na proposta.

Em que pese, o valor da l_icitação tenha sj_do sigiÌoso,
foi divulgado aqueles orçados pera administração via sistema, os
quais correspondem, respectivamente, aos l_otes, 4, 5 e G: R$
24.653,00; R$ ]-23.840,00 e R$ 1I5.920,00.

A Lei no 13.303/2016 não estabelece regramento similar
àque]e previsto no art. Jo, S 2o, inc. ff, da Lei no 8.666/1993,

!*ïrffi{-^t 
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segundo o qual a planilha de composição dos custos unitários é uma
condição indispensáve1 para a realização de licitações para obras
e serviços.

A ausêncj-a de disposição na Lei no 13.303/2016 que
replique os mesmos termos do art. 7o, S 2e, inc. II, da Lei no
8.666/1,993 não sigrnifica que as estatais estejaÍn dispensadas da
elaboração de plani]-ha de formação de preços unitários em todo e
qualquer caso.

Isso porque a principiologia que orienta a atuação das
próprias estatais aponta para a necessária economicidade e
vantajosidade de suas contratações, o que pode vir a se rel-acionar
justamente com a decomposição do val-or globaÌ em planilhas de
quantitativos e custos unitários.

Nesse sentido, o art. 31 da Lei no 13.303/2016 é cl-aro
ao prever que as l-icitações e os contratos das estatais destinam-se
à seleção da proposta mais vantajosa e a evitar operações em que
restem caracterizados o sobrepreço ou o superfaturamento.

Art. 31. i. . .l
S 1o Para os
considera-se que

fins do
há:

disposto no caput,

ï - sobrepreço quando os preços orçados para a
licitação ou os preÇos contratados são
expressivamente superj-ores aos preços
referenciais de mercado, podendo referir-se ao
val-or unitário de um item, se a licitação ou a
contratação for por preÇos unitários de serviço,
ou ao val-or global do objeto, se a licitação ou a
contratação for por preço global ou por
empreitada;

Assim, ocorrendo sobrepreço, ê preciso que a
Administração tenha um parâmetro claro quando do julgamento das
propostas, o que ocorre, como regra, vj-a preenchimento da planiÌha.

Ainda, uÍr dos meios pelos quais se opera o
superfaturamento é a efetivação de "alterações no orçamento de
obras e de serviços de engenharia que causem o desequilibrio
econômico- financeiro do contrato em favor do contratado" (art.
31, S 1o, inc. II, al-inea "c"), configurando- se o chamado jogo
de pÌanilha ou de cronograma.

'&*6*ffi4-*
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Para assegurar que a contratação reflita efetivamente
a reÌação mais vantajosa para a estatal e que sua modificação
posterior não resulte em vantagem indevida em favor do contraLado,
é preciso conhecer a composição de custos do contrato, o que, a
depender do objeto, é feito a partir da planiÌha de formação de
preços unitários.

Al-ém disso, o art. 56, inc. V, da ].ei estabelece que
as propostas serão desclassificadas quando não tiverem sua
exequibilídade demonstrada, cruando exiqido pela eÍlpresa pública
orr rcela ociarlada economia mista-

A anál-ise de exequibil-idade da proposta requer a
compreensão dos el-ementos que compõem o encargo licitado, de modo
eu€, a depender do objeto, não será possível concfuir
assertivamente sobre a aceitabil-idade dos preços oferecidos sem
que haja uma base objetiva de comparação, a qual é obtida a partir
da elaboração de uma planilha de formação de preços.

Al-ém da importância da pJ-anil-ha na fase de julgamento
das propostas, cumpre ressal-tar sua essencialidade na fase
contratual, uma vez que confere maior efetividade ao
acompanhamento e à fiscalização do cumprimento dos encargos
contratuais, auxiliando a Administração no momento de eventuaj-s
aÌterações contratuais e recomposições do equilibrio
econômico- f inancei ro .

Reforça essa assertiva o disposto no S 2o do art.
13.303/2016, que denota justamente a importância
da pÌanilha para a condução dos contratos:

Art. 69. São cláusul-as necessárias nos contratos
disciplinados por esta Lei: t...1
III o preço e as condições de pagamento, os
crj-térios,adata-baseeaperiodicidadedo
reajustamento de preÇos e os critérios de
atualização monetária entre a data do adimplemento
das obrigações e a do efetivo pagamento;

l

S 2o Nos conLratos decorrentes de Ìicitações de
obras ou serviços de engenharia em que tenha sido
adotado o modo de disputa aberto, o contratado
deverá reelaborar e apresentar à empresa pública
ou à sociedade de economia mista e às suas
respectivas subsidiárias, por meio eletrônico, as

69
dada Lei no

elaboração

!*ï*ffi9."'
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pÌanilhas com indicação dos quantitativos e dos
custos unitários, bem como do detalhamento das
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao lance vencedor, para fins do disposto
no inciso III do caput deste artigo.

Portanto, ta1 como se orienta no regime da Lei
8.666/ 1993, âs contratações das estatais poderão exigir
dispensar a formação de planil-ha de custos unitários conforme
contornos do encargo pretendido.

no
ou
OS

A fim de il-ustrar esta anál-ise, vejamos
Renato Geral-do Mendes:

AS 1ições de

Para estimar o preço que será gasto com
determinadas soluções/objetos, é indispensáveI
que seja feita a indicação de todas as
especificações que compõem os insumos e materiais
que definem o objeto. Sem que tenha havido isso,
não é possivel estimar o preÇo a ser pago, dai
fal-ar-se em pÌanilha de composição de insumos e

preços unitários. Quem define o objeto, nesses
casos, deve ter, entre as suas atribuições, a

obrigação de detalhar todos os insumos e materiais
que serão util-izados na execução do objeto. A
real-izaçáo desse detal-hamento é muito comum nas
obras e nos serviços de engenharia nos quais são
empregados muj-tos insumos. Sem esse detal-hamento
não será possível, nesse tipo de objeto, cumprir
a próxima etapa do planejamento, a qual representa
a definição do preço a ser pago. Por outro Ìado,
para os objetos cuja apuração do preço não se
expressa na composição de insumos e materiais
dj-versos, não é necessário real-izar tal
detalhamento. (MENDES, 2019a)

Assim, verifica-se que a necessidade ou não de elaborar
uma planilha de formação de preços unitários está diretamente
relacionada às parti-cularidades do objeto a ser contratado.

Quando a Administração estiver dj-ante de objeto que,
pelas suas características, deve ter seu val-or global decomposto
em custos unitários a part.ir de uma pÌanilha adequada, a questão
residirá em determinar se os val-ores unitários deverão ser

ck6^ffis{,*
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respeitados pelos l-icitantes como timite máximo e,
consequentemente, se deverão ser divulgados pela Administração.

sobre o
do art.

A el-ucidação desse aspecto exige uma análise detalhada
caput do art. 31, o caput do art. 34 e o inc. IV e S 3o
56, todos da Lei no 13.303/20162

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos
celebrados por empresas públicas e sociedades de
economia mista destinam-se a assegurar a seÌeção
da proposta mais vantajosa, inclusive no que se
refere ao cicl-o de vida do objeto, e a evitar
operações em que se caracterize sobrepreço ou
superfaturamento, devendo observar os principios
da impessoal-idade, da moralj-dade, da igualdade, da
publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, da economicidade, do
desenvolvimento nacional- sustentáve1, da
vinculação ao instrumento convocatório, da
obtenção de competitividade e do julgamento
obj etivo.

Art. 34. O val-or estimado do contrato a ser
celebrado pela empresa púb1ica ou pela sociedade
de economia mista será sigiloso, facultando- se à
contratante, mediante justificação na fase de
preparação prevista no incj-so I do art. 51 desta
Lei, conferir publicidade ao val-or estimado do
objeto da l-icitação, sem prejuizo da divul_gação do
detal-hamento dos quantitativos e das demais
informações necessárias para a elaboração das
propostas.

Art. 56. Efetuado o juÌgamento dos l_ances ou
propostas, será promovida a verificação de sua
efetividade, promovendo-se a descl-asslflcação
daqueles que:

t...1
IV - se encontrem acj-ma do orçamento estimado para
a contratação de que trata o S 1o do art. 5l ,
ressalvada a hipótese prevista no caput do art. 34
desta Lei,'
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S 3o Nas licitações de obras e serviços de
engenharia, consideram-se inexequíveis as
propostas com valores globais inferiores a 102
(setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

I - média aritmética dos valores das propostas
superiores a 503 (cinquenta por cento) do valor do
orçamento estimado pela empresa púb1ica ou
sociedade de economia mista; ou

II valor do orçamento
pública ou sociedade de

estimado pela empresa

Ainda, vejamos o teor da Súmula no 259 do TCU:

Nas contratações de obras e serviços de
eng'enharia, a definição do crítério de
aceitabilidade dos preços unitários e gIobal, com
fixação de preços máximos para arnbos, é obrigação
e não faculdade do gestor. (TCU, Súmul-a no 259,
grifamos. )

Resta evidente que as propostas da empresa TACIO
AUDITORIA não correspondem a realidade de mercado, o que causa
insegurança na sua contratação, coÌocando a Agência na iminência
de não terem os serviços entregues, o que não se pode admitir.

E nem se mencione fal-ar que as propostas col-ocadas no
sj-stema se afiguram vantajosas, sem qualquer critério e com
supedâneo apenas na economicidade pois taI fato violaria
frontalmente os principios que regem a administração pública,
ferindo a isonomia esperada com a definição de critérios de seleção
objetivos, tal- como aqueles apostos no Bdital.

Nesta oportunidade, deve ser l-embrado o principio da
eficiência, previsto no art. 37 da Constituição da República com
o objetivo de garantir maior qualidade na prestação dos serviços
públicos e na atividade pública de uma forma geral.

Admitir ofertas muito abaixo do valor de mercado gera
natural-mente o questionamento sobre a qualidade do serviço a ser
desenvolvido e pode frustrar todos os atos administrativos
praticados até aqui.
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AIguns autores pontuam que o principio, também
conhecido como "dever de boa administração", determina que a
Administração Pública direta e Índireta execute suas obrigações
com rapidez, perfeição e rendimento, sempre observando o principio
da Ìegalidade.

Conforme pondera Celso Antônio Bandeira de MeIlo, o
principio da eficiência "não pode ser concebido senão na intimidade
do princípio da legalidade, pois jamais uma suposta busca de
eficiência justificaria postergação daquele que é o dever
administratívo por excelência."(MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo. São Paul-o: Malheiros, 2007)

Para al-ém disso I a eficiência também deve ser
compreendida como a mel-hor atuação de interesse coletivo possiveÌ
pelo Estado, eue deve obter o maior resultado prático da finalidade
de um ato, com o menor ônus possíveÌ. A eficiência, portanto, não
pode ser reduzida apenas como maximização financeira.

descaso,
Nesse sentido, eficiência contrapõe-se a lentidão, a

a negligência, a omissão.

Diogo de Figueiredo Moreira Neto (MORBIRA NETO, Diogo
de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte
introdutória, parte geral e parte especial. Rio de Janeiro:
Forense, 2005.) pontua que:

"entendida, assim, a eficiência administrativa,
como a mel-hor real-ização possivel da gestão dos
interesses públicos, em termos de plena satisfação
dos administrados com os menores custos para a
sociedade, ela se apresenta, simul-taneamente,
como um atributo técnico da administração, como
uma caracteristica juridica exigíveI, de boa
administração dos interesses públicos. "

Hely Lopes Meirel-l-es estabel-ece uma rel-ação de causa
e efeito afirmando que o objetivo da atuação administrativa (causa)
é sempre a busca por um resultado razoável (efeito) para o
atendimento do interesse público. (Meirelles, HeJ-y Lopes. Direito
administrativo brasil-eiro. São Paul-o: Malheiros, 2018, p. 103. )

A escol-ha do Ìegislador pelo sentido comum de
"eficiêncía" é evidente na medida em que o signiflcado do termo
para a Administração Públ-ica deve ser o mais amplo possivel.

A atuação pública deve ser ater ao principio da
legalidade, no sentido de que seus atos devem estar em conformidade
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com a legislação vigente, mas também deve ser observado o principio
da indisponibil-idade do interesse público, uma vez que o agente
púbJ-ico não pode dispor da coisa púb1ica e deve sempre agir em prol
da coletividade. Por essas razõesr os agentes administrativos
devem garantir tanto o adequado uso dos meios como a efetiva
realização dos fins

Sobre a desclassificação de propostas inexequivej-s
segue entendimento jurisprudencial, total-mente aplicável- ao caso:

EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SBGURANÇA.
MESA DA ASSEMBLE]A LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. ILEG]TTMIDADE PASSIVA ]NOCORRENTE.
LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PROPOSTA
INEXEQUÍVEL. DESCLASSIFICAçÃO CORRETA. EDITAL.
REQU]STTOS OBSERVADOS. DTRETTO LÍQUIDO E CERTO
INEXISTENTE. SEGURANçA DENEGADA. 1. A
Ìegitimidade passiva, ro mandado de segurança,
decorre de a autoridade apontada como impetrada
ter competência para determinar a práti-ca de ato
apontado como sendo omissivo ou desfazer o
comj-ssivo. 2. A Mesa da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais é parte passiva legitima
para a ação em que se questiona a descl-assificação
de proposta em pregão eÌetrônico, uma vez que
decidiu o recurso administrativo do licÍtante e
tem competência para homologar o resul-tado do
procedi-mento licitatório e revogar ou anul-ar o
certame.3.AÌicitaçãoéoprocedimento
administrativo que visa assegurar o principio da
isonomi-a e a seleção da proposta mais vantajosa
para o erário. Por outro lado, o edital- é a l-ei
especifica da licitação e vincul-a tanto os
licitantes como a Administração Pública que o
expediu. 4. A Lei no 8.666, de 1993, dispÕe que
serão desclassificadas as propostas com preços
manifestamente inexequíveis. E, de acordo com o
edital do Precrão t no 53/2oL8. o
]-icitante é responsável pelas transações
efetuadas em seu nome, cabendo ao precÍoeiro
verificar as tl staE ancresentadas,
desclassificando aque]-as que não estejarn enr
conformidade com os requisitos estabelecidos no
edital. 5. Tendo o l-icitante ofertado duas
propostas inexequíveis e sol-icitado a excl-usão das
duas, correta a sua desclassificação peJ-o
pregoeiro, uma vez que o sistema do Portal de
Compras MG só permitia a excl-usão do último l-ance.
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Assim, permaneceu o primeiro e que era
inexequível. 6. Segurança denegada, rejeitada uma
preliminar.
(TJ-MG - MS: 10000181320086000 MG, Rel-ator:
Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento:
04/03/2020, Data de Publicação: II/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA DE

CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DE
pRoposrA coM pREÇo TNEXEQUÍvEL. HONORÁRrOS
ADVOCATÍCIOS. 1. O indeferimento de prova pericial
não caracteriza cerceamento de defesa quando
existem outros meios mais simples e eficientes
para a parte demonstrar a veracidade de suas
aÌegações. 2. A decisão de desclassificação de
concorrente que apresenta proposta considerada
inexequivel (por equivaler a 133 do val-or da
proposta vencedora) é prevista no art. 48, II, da
Lei no 8.666/93. Assim, não há que se falar eÍrÌ
formalismo ou ausência de razoa.bilidade na decisão
administrativa, que apenas cumpriu a lei ao
excluir do certame um participante que não teria
condições de cumprir o contrato com preço muito
abaixo do que normalmente é praticado no mercado.
3. Redução dos honorários advocatícios para R$
1.500,00. 4. Agravo retido não provido. Apelação
parcialmente provida.
(TRF-2 AC: 000397 69420104025101 RJ
0003916-94.2010.4.02.5101-, Relator: RICARDO
PERLINGEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2016, 5"
TURMA ESPBCIALIZADA, Data de Publícação:
28 / o4 /2016)

Nesta senda, êil atenção ao
8.9.2 do instrumento convocatór:-o,
DESCLASSIFICADA DESTE CERTAME.

teor do
deve

disposto no
a empresa

item
SER

Na presente ceÌeuma, a empresa TACIO AUDITORIA,
INFORMATICA E fNDENTIFICAÇÃO BIRELï não atendeu objetivamente o
edital e nos termos dispostos no item 3.I.2 NÃO PODERIA TER
PARTICIPADO DA DISPUTA.

Verificada a inconformidade de informaçÕes que
deveriam vir na proposta com as exigências contidas no editaÌ, a
desclassificação é medida de isonomia e vinculação ao instrumento
convocatório, sendo este o entendimento da melhor jurisprudência
nacional:
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EMENTA: 1) NTPE!T]Fô ÀTìÌÚTNTS'FPÀqTTWô Ì.TôT'FÀT'Àô
AUsÊNcrA DE ApREsENTAçÃo Dos Doctt!,ENTos Exrcrpos No
EDITAL NA EASE DE TIABILITAçÃO. LEGATIDADE NA
rNABrLrrÀçÃo. ApLrcAçÃo pA rsoNoMrA E pA vrNcrrr,AçÃo Ao
INSTRUMENTO COÌIIVOCATóRIO. 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
principios básicos da ÌegaÌidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publícidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que Ìhe são correl-atos"; e/ "A administração não pode
descumprir as normas e condições do edital-, ao qual se
acha estritamente vinculada".b) O Edital- da
Concorrência Públ-ica no 003/201,2 exigia na fase de
habilitação, além de outros documentos, os seguintes:
"6.4.IL. Certidão Negativa das Varas de Execuções
Penais - VEP; (...) 6.4.1,6.Dec1-aração de ReguÌaridade
de Situação do Contribuinte Individual- DRS-CI,
expedida pelo INSS".c) O próprio Agravante confessa
que não apresentou, em momento oportuno, a Decl-aração
de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual-
e nem a Certidão Negativa da Vara de Bxecuções Penais,
descumprindo, assj-m, o Bdital- da Concorrência Públ-ica
no 003/2012.d) Assim, como o Agravante não comprovou
que apresentou, no momento próprior os documentos
exigidos no Edital- da licitação, não houve, em sede de
cognição sumária, ilegalidade na sua inabil-itação do
certame, tendo a Administração Pública observado os
principios da isonomia e da vinculação ao instrumento
convocatorio.2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. TJ-PR Ação Civil de Improbidade
Administrativa : 9985595 PR 998559-5 (Acórdão)

Ementa: MÀNTìÀNô DE SEêÍltrÀNnÀ T.TfiTrlrÀfìÃíì
pngcÃonLgrnôblrco. rNABtr,rraçÃo oa rtÍpnrRANrE.
AusÊNcrA pE ApREsENTAçÃo DE pocn!@NTo Exrcrpo No
EprTAr. TNEXTSTÊNCIA pE VrOr,AçÃO A pTREITO LÍOUrpO E
CERTO. O edital do certame não deixa dúvidas quanto à
documentação exigida para quallficação técnica, razão
por que, não apresentada oportunamente, inabilitado o
concorrente. SEGURANÇA DENEGADA. (Mandado de
Segurança No 7004911,2444, Primeiro Grupo de Câmaras
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Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno
Wer1ang, Julgado em 05/L0/2012)

Ementa: Àí:trÀttaì nr! TNqlÍ|EtÌrlÍf,lNtFíì D TRE ÏIllfì DTTR,T.T co
LrcrTAçõES . pESCT.ASS rFrCAçÃO DE CONCORRENTE . AUSÊNCIA
r'ìE! ÀDpnqrlNqranín nE! Ììôr-ÍrMrrN'nrìc! EXI êTNôS Nô E!NT'FÀÏ.

REGI'I,ARIDADE DO AGIR DA ADM]NISTRAçÃO. DECISÃO
MANTïDA. Hipótese em que a empresa agravante,
concorrente em Edital- de Tomada de Preços lançado pelo
Município de São Leopoldo, deixou de apresentar a
documentação exigida evidenciando os motivos pelos
quais restou desclassificada. Inobservância dos
requisitos previstos pelo Edital- do certame que
Iegitimaram o agir da administração. NBGARAM

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo
de fnstrumento N" 70059407571, Segunda Câmara CíveÌ,
Tribunal de Justiça do RS, Rel-ator: Laura Louzada
Jaccottet, Julgado em 02 /01 /201,4)

Ementa: Administrativo - Licitação Ausência dos
docurnentos exigidos no Edita1 de Licitação - Segrurança

art 37
Obricracão da administracão de observar os recrtrisitos
de igualdade de condições a todos os concorrentes e
legalidade, impessoalidade moralidade publicidade e
eficiência - Segurança denegada - Recurso improvido.
TJ-SP - Apelação APL 9940615561-10 SP (TJ-SP)

Ementa : ADMINISTRjATIVO. LTCITAÇAO. NAO IIABILITAÇÀO.
AUSÊNCIA pE APRESENTAçÃO pE pOCUMENTO EXTGIpO EM

EDITAI.. CONCLUSÃO OBTIDA PELO TRIBUNAL DB ORTGEM.
REVISÃO. SÚytULA 7 /STJ. 1. o Tribunal de origem entendeu
que a empresa licitante não cumpriu disposição contida
no edital referente à apresentação de declaração em
rlanÁinanfa â^ di sto no arÈ U'l W r{r T.ai Íì

8.666/93, pelo crure a considerou inabilitada. Assim
para rever tal conclusão, necessário o reexame do
suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, ante o óbice da Súmula 1/STJ. 2.
Agravo regimental não provido. Encontrado em: /09/2014

8/9/201.4 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL AgRg no ARBsp 546633 RS 20L4 STJ)

Pela análise da doutrina e jurisprudência apresentada
é de se concl-uir que quando se contrapõem os principios
constitucionais da vincuÌação ao instrumento convocatório e os da
proporcional-idade e da razoabil-idade, a Administração teve ter a
sua atuação pautada na busca da proposta cnre melhor atenda aos seus
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interesses, para que não haja desvio de fina].idade do procedimento
Iicitatório.

A Constituição Federal- brasileira determina que a
administração pública e suas subsidiadas obedeça aos princípios
da Ìegalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência (art. 31, caput). Explicita ainda a Constituição a
necessidade de observâncj-a desses princípios ao exigir que as
obras, serviços, compras e al-ienações sejam contratados mediante
processo de l-icitação púbÌica que assegure iguaÌdade de condições
a todos os concorrentes (art. 37, inciso XXI).

Para regulamentar o procedimento da l-icitação exigido
constitucj-onalmente para as Empresas Estatais e de Sociedade de
Economia Mj-sta, foi editada a Lei n. 13.303/2QI6 e foi expedido
reguJ-amento próprio para a condução destes processos peÌa AGBHAB

Seja qual for a modal-idade adotada, deve-se garantira
observância, impessoal-idade, igualdade, vinculação ao instrumento
convocatório e juÌgamento objetivo, previstos expressamente
nestas normativas.

Dentre as principais garantias, pode-se destacar a
vincuÌação da Administração ao edital que regulamenta o certame
l-icitatório.

Trata-se de uma segurança para o lÍcitante e para o
interesse público, extraida do princípio do procedimento formaÌ,
que determina à Administração que observe as regras por e1a própria
Ìançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.

Ministério
instrumento

Segundo Lucas
Públ-ico j unto
convocatório:

Rocha Furtado,
ao Tribunal de

Procurador-Geral- do
Contas da União, o

"é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação
tanto da administração púbÌica quanto dos
l-icitantes. Esse principio é mencionado no art. 3o
da Lei de Licitações, e enfatj-zado pelo art. 41 da
mesma lei que dispõe que "a Administração não pode
descr:rrprir as normas e condições do edital, ao qual
se acha estritamente vinculada". (Curso de Direito
Administrativo , 2007 , p.41-6) "

Sobre o tema,
Supremo Tribunal Federal

igual orientação pode ser encontrada no
(STF), oo Superior Tribunal- de Justiça
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(STJ), no Tribunal Reglonal
Tribunal- de Contas da União,

Federal da 1" Região (TRF1) e no
como será a segui-r demonstrado.

O STF (RMS 23640lOf") tratou da questão em decisão assim
ementada

BMENTA: RECURSO ORDTNÁRIO EM MANDADO DE SEGURANçA.
CONCORRÊNCTA PÚBL]CA. PROPOSTA FINANCEÏRA SEM
ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPTOS DA
vrNculAÇÃoeo TNSTRUMENTO CONVOCATÓRrO E DO

JULGAMENTO OBJETfVO. 1. Se o licitante apresenta
sua proposta financeira sem assinatura ou rubrica,
resta caracterizada, pela apócrifa I a
inexistência do documento. 2. fmpõe-se, pelos
princípios da vinculação ao instrumento
convocatório €! do julgamento objetivo, a
descLassificação do licitante que não observou
exigência prescrita no edital de concorrência. 3.
A observância ao princípio constitucional da
preponderância da proposta mais vantajosa para o
Poder Público se dámediante o cotejo das propostas
válidas apresentadas pelos concorentes, não
havendo como incluir na avaliação a oferta eivada
de nulidade. 4. É imprescindivel a assinatura ou
rubrica do licitante na sua proposta financeira,
sob pena de a Administração não poder exigir-l-he
o cumprimento da obrigação a que se sujeltou. 5.
Negado provimento ao recurso.

O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema
(por exempÌo: RESP 595079, ROMS 71658) . No RESP 1178651, o tribunal-
decidiu:

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMBNTO LICITATÓRIO.
PREGÃO. pRrNCÍprO DA VTNCULAÇÃO AO EDTTAL.
RBQUïSrTO DE QUALTFTCAÇÃO rÉCnrCa NÃO CUMPRTDO.
DOCUMENTAçÃO APRESENTADA DÏFERENTE DA BXIGIDA. O

Tribunal de origem entendeu de forma escorreita
pela ausência de cumprimento do requisito
edital-icio. Sabe-se que o procedimento
licitatório é resguardado pelo pr j-ncipi-o da
vinculação ao edital; esta exigência é expressa no
art. 4I da Lei n. 8.666/93. Ta1 artigo veda à
Administração o descumprimento das normas
contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê,
conforme explicitado no acórdão recorrido (fI.
264) , "a cópia autenticada da publicação no Diário
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Oficial- da União do registro do al-imento emitido
pela Anvisarr, este deve Eêr o documento
apresentado para que o concorrente supra o
requisito relativo à qual.ificação técnica.
Seguindo tal- raciocinio, se a empresa apresenta
outra documentação protocolo de pedido de
renovação de registro - que não a requerida, não
supre a exígência do edital. Aceitar documentação
para suprir determinado requisito, eü€ não foi a
solicitada, ê priviJ.egiar um concomente em
detrimento de outros, o çlue feriria o princípio da
igualdade entre os J.icitantes.

O principio da vincuÌação ao instrumento
convocatório obriga a Administração e o licítante a observarem as
rêgras e condições previamente estabelecidas no edital

Por todo o exposto, concl-ui-se que a AGEHAB, no curso
do processo de licitação, não pode se afastar das regras por eÌa
mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para
garantir segurança e estabÍl-idade às relações jurídicas
decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o
tratamenLo isonômico entre os licitantes, ê necessário observar
estritamente as disposições constantes do edital ou instrumento
congênere.

Portanto, do reexame das propostas apresentadas pela
l-icitante TACïO AUDITORIA INFORMATICA E IDBNTïFICAÇÃO EIRELI para
os lotes 4,5 e 6 constatou-se que são manifestamente inexequiveì-s,
não podendo esta empresa ser CLASSIFICADA em razão deste fato
somado ao disposto no item 3.1.1 do EditaÌ que proíbe a participação
de empresas que não tem ramo pertj-nente ao objeto da licitação,
devendo o julgamento ser revisto, sob pena de denúncia aos órgãos
de controle e até mesmo a judicialização do caso ante os inúmeros
precedentes jâ col-acionados nestas razões recursais.

4. CONCLUSÃO.

Por todo o exposto, a empresa PLATEC - PLAIIEiIAI4ENTO
rÉcnrco AeRo-PEcuÁRro ETRELT EPP, considerando as previsões
contidas no instrumento convocatório, Regulamento de Contratações
da AGEHAB e na Lei no 13.303/20L6, REQUER-SE O CONHECIMENTO E O

PROVIMENTO DO RECURSO PARjA QI,E SEitA DECLARjADA A DESCLASSIFICAçÃO
DA EMPRESA TACIO ÀUDITORIA, INFOR!ÍATICA E IDENTIFICAçÃO EIRELI que
além de não possuir atividade econômica condizente com o objeto
licitado, apresentou propostas inexequiveis para os lotes 4,5 e
6.
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Ato continuo, pugna pela convocação desta recorrente
para negociação das propostas dos l-otes 4, 5 e 6 deste processo
licitatório nos termos previstos no item B. g do Edital-.

Conhecendo a competência a seriedade desta Agência, ê
certeza que será corrigido o indevido julgamento do Pregoeiro que
decl-arou, por equívoco, a empresa TACIO AUDfTORïA, INFORMATICA E
IDENTIFICAÇÃO EIRELI habil-itada neste certame enquant.o a Ij-citante
sequer poderia ter participado da disputa; evitando que o direito
liquido e certo desta recorrente venha a ser buscado junto ao poder
judiciário, o que retardará a concl-usão do certame e, por
conseguj-nte, que a sociedade possa usufruir dos benefícios dos
serviços, objeto desta licitação.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Goiânia , 29 de abril" de 2021,.

PIÀTEC PP
Luiz Fernandes de Araújo
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