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São José (SC), 08 de outubro de 2020.

A ILUSTRE SENHORA PREGOEIRA DA COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ- CIJUN,
RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRONICO Nº 204/2020.

WS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTOA já devidamente qualificada nos
autos do Pregão em epígrafe vêm apresentar RECURSO
ADMINISTRATIVO em face da sua desclassificação, pelos atos e
fundamentos que a seguir passa a expor:

11- DOS FATOS
1. Trata-se de processo licitatório que se dá sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO
MENOR VALOR GLOBAL e tem por objeto a "contratação de empresa especializada para execução
de serviços administrativos de apoio ao processamento de multas por 30 (trinta) meses, com
dedicação exclusiva de mão de obra, conforme quantidades, especificações e condições contidas no
Termo de Referência, Anexo 1.
2. A abertura da sessão ocorreu dia 11 de setembro de 2020, conforme descrição da Atas de
Realização do Pregão Eletrônico n ° 204/2020. Após a fase de lances a Pregoeira entendeu por
desclassificar a empresa WS, ora Recorrente sob a justificativa de "não aceitabilidade da Planilha de
Custo e Formação de Preços ofertada pela licitante classificada como primeira colocada, a empresa
WS Serviços Terceirizados Ltda, nos termos do item 5.11 e seus subitens 5.11.2, 5.11.3 e 5.11.4 ele
item 1O.5. 7 do Edital.
11
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3. A Pregoeira aduz ainda que amparou sua decisão na manifestação da equipe de apoio técnico
designada para o certame, que concluiu algumas inconsistências na planilha apresentada pela
empresa WS, ora Recorrida.
4. Pois bem, dito isto, cabe ressaltar que a Pregoeira não oportunizou a Recorrida a chance de
corrigir as inconsistências apontadas no e-mail encaminhado no dia 21/09/2020 as 15h19m,
decidindo por desclassificar a empresa WS, sem lhe conferir a oportunidade permitida segundo
entendimento do TCU e da legislação vigente.
4. Com todo respeito, em que pese o evidente conhecimento técnico da respectiva Comissão, os
motivos que ensejaram a desclassificação da Recorrente não devem prosperar, na medida em que
por uma simples análise aos autos é possível verificar que a proposta de preços apresentada pela
Licitante WS pode ser corrigida sem que se altere o preço final ofertado, portanto, não há que se
falar em descumprimento do Edital. Ante a ausência de prejuízo para a administração pública, bem
como, frente a possibilidade de contratar com empresa que oferece o melhor preço é que se
vislumbra a expressa necessidade de aceitar a correção nas planilhas de preços da Recorrida
5. Por isso, apresenta-se o presente recurso tempestivamente, para os fins de elucidar os pontos
controvertidos, para ao final requerer não só a reforma da decisão que desclassificou a empresas,
mas também, a sua declaração como vencedora do certame, vez que ofertou a proposta mais
vantajosa para a CIJUN .
1 11 - DO MÉRITO

11.1. Da indevida desclassificação da Recorrente
6. Entende a Recorrente que o procedimento adotado pelo Sra. Pregoeira merece revisão, isso
porque a decisão administrativa que impôs a sua desclassificação/inabilitação, por motivo de
supostas inconsistências na planilha de custos ofertada, vai de encontro com as normas e
orientações jurisprudenciais vigentes.
7. Preliminarmente, faz-se necessário esclarecer que a Recorrente respeitou o modelo referencial
constante no Anexo Ili, elaborando sua planilha com base nas normas estabelecidas pelo Edital,
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bem como, pela IN 05/2017. Portanto, não há que se falar em descumprimento do item 5.11 .2,
conforme consta no e-mail que decidiu pela desclassificação da empresa WS.
8. Ademais, a Recorrente elaborou a planilha de composição de custos e formação de preços
cotando os percentuais que usualmente utiliza para compor seus preços, respeitando sempre as
exigências contidas em lei e levando em consideração a realidade da empresa.
9. Dito isto, cumpre destacar que a Recorrida foi desclassificada do pregão em epígrafe sem que
lhe fosse conferida a possibilidade de ajuste de sua proposta, conforme entendimento do órgão
licitante.
1O.Aliás, como dito, o edital menciona diversas vezes a Instrução Normativa nº 05/2017 como
referência para elaboração de planilha de preços e formação de custos , e foi exatamente com base
na IN que o Recorrente elaborou seus preços.
11 .0corre que no momento da análise da proposta de preço e das planilhas de custos da empresa
WS, a Senhora Pregoeira informou que seguiria os encargos da Convenção Coletiva de Trabalho,
porém sequer deu a empresa WS a chance de corrigir a planilha.

12.Cumpre ressaltar que ainda assim, com as devidas alterações a Recorrida conseguiria
ajustar a proposta sem aumentar seu preço final, porém não foi aberto a possibilidade de
ajuste.
13.Ressaltamos que o entendimento jurisprudencial e doutrinário concernente ao caso é de que a
planilha de custos é instrumento acessório para aferição dos custos unitários apresentados na
proposta principal, sendo que eventuais equívocos na formação da planilha, deverão ser ajustados
pelos licitantes, por meio de solicitações.
14.A jurisprudência do TCU se firmou no sentido de estabelecer a possibilidade de aproveitamento
das propostas com erros materiais sanáveis e irrelevantes em suas respectivas planilhas de custo e
de formação de preços, que não prejudiquem o teor das ofertas, em homenagem ao princípio da
razoabilidade e quando isso não se mostra danoso aos demais princípios exigíveis na atuação da
Administração Pública.
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15.Como regra, àquele Tribunal compreende possível permitir que a empresa ofertante da melhor
proposta possa corrigir a planilha apresentada durante o certame, sem, no entanto, resultar em
aumento do valor total já registrado que serviu de parâmetro comparativo entre os participantes.
"Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante
não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta,
quando a planilha puder' ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.81112014- Plenário). "

16.Em Acórdão de 2015, ao analisar hipótese semelhante, o TCU indicou ser dever da
Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na proposta e
reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
"A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos
e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das
respectivas propostas, devendo a Administração contratantes
realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das
falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão
2.54612015 - Plenário). "

17.Constata-se que o Tribunal de Contas da União entende que o ajuste sem a alteração do valor
global não representaria apresentação de informações ou documentos novos, mas apenas o
detalhamento do preço já fixado na disputa de lances ou comparação de propostas:
"Sobre o assunto, o Voto do ACÓRDÃO 4.621/2009-2C é
esclarecedor, inclusive, contendo exemplo aplicável à situação
analisada, em que houve erro de preenchimento de planilha, cuja
correção não acarretou aumento da proposta, uma vez que coberta
por diminuição na margem de lucro da empresa."

18.No mesmo sentido, o Acórdão 2.371/2009-P:
"determinou a certa entidade que se abstivesse de considerar erros
ou omissões no preenchimento da planilha de custos e formação de
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preços como critério de desclassificação de licitantes, por contrariar
o artigo 3° da Lei 8.666193 e a jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos
2.10412004, 1. 79112006 e 1.17912008, todos Plenário, e Acórdão
4.62112009, da 2ª Câmara)."
33. No mesmo sentido é o que vem decidindo o Plenário do Tribunal de Contas da União:
REPRESENTAÇÃO. RDC ELETRÔNICO. POSSÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA
DE LICITANTE. CONCESSÃO DA CAUTELAR SUSPENSIVA. OITIVAS.
CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA A ANULAÇÃO DA
INDEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE, COM A NULIDADE DE TODOS OS
ATOS SUBSEQUENTES. ARQUIVAMENTO SEM PREJUÍZO DO MONITORAMENTO.
CIÊNCIA.
[...]
9.4. determinar, nos termos do art. 250, li, do RITCU, que a Fundação Universidade do
Amazonas atente para a observância dos seguintes aspectos:
9.4.1. as omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não ensejam
necessariamente a antecipada desclassificação das respectivas propostas,
devendo a administração pública promover as adequadas diligências junto às
licitantes para a devida correção das eventuais falhas, sem a alteração, contudo,
do valor global originalmente proposto, em consonância, por exemplo, com os
Acórdãos 2.546/2015, 1811/2014e187/2014, do Plenário do TCU;
9.4.2. a eventual preclusão do direito de recurso por perda de prazo, nos termos do art.
45, § 1 º, da Lei nº 12.462, de 2011, não se confunde com o poder-dever de a
administração rever os seus atos eivados de ilegalidade, nos termos do art. 63, § 2° da
Lei nº 9.784, de 1999, e da Súmula nº 473 do STF; (Acórdão 830/2018- Plenário- Data
da sessão: 18/04/2018- Processo 000.643/2018-1)

19.Além disso, aos órgãos e entidades subordinados à disciplina das instruções normativas editadas
pelo MPOG, dispõe expressamente, que "erros no preenchimento da planilha não são motivo
suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para
arcar com todos os custos da contratação".
20.Pois bem, é sabido que os Pregoeiros devem agir em consonância com os Acórdãos do Tribunal
de Contas e principalmente cumprir o que determina o Edital, o correto seria desclassificar somente
empresas que não atendem às adequações solicitadas, obviamente, após lhes conferir oportunidade
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de correção. A Administração não pode arbitrar e nem tão pouco teria princípios legais para corrigir
ou incluir valores que não estão expressos ou que permitem outro entendimento pelos licitantes.
21 .Não se pode com isso confundir as solicitações de adequações aos licitantes visando a obtenção
da proposta mais vantajosa à custa de que a Administração ao final, seja esta a preencher a planilha
quando deveria ser de responsabilidade da empresa, pois para os componentes de custos cujos
valores decorrem da realidade de cada empresa, a princípio, a Administração não pode arbitrar o
valor a ser adotado, pois tal prática, além de não encontrar permissivo legal, configuraria a definição
de preços mínimos, o que é vedado pelo art. 40, inc. X, da Lei nº 8.666/93.
22. Assim, resta claro que a análise da exequibilidade da proposta, tomando-se como um dos
elementos as planilhas de preços, deve ser feita de forma global, considerando, além dos custos
obrigatórios, o contexto operacional, econômico e financeiro em que a empresa está inserida, como
sua capacidade operacional de execução contratual, a margem de lucro apresentada, análise de
contratos firmados com outros órgãos da Administração Pública, análise de penalidades porventura
aplicadas em outras contratações etc.
23.Em que pese todo o sobredito, ratifica-se: OS CUSTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES
PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO COM QUALIDADE, E, PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR
EM DESCLASSIFICAÇÃO.
24.Evidencia-se, portanto, que a proposta trazida pela Recorrida é exequível e está em consonância
não só como o Edital de Licitação, mas também com a jurisprudências das Cortes de Contas do
País. Ademais, a proposta da Recorrida demonstra exequibilidade e atende o objetivo maior da
licitação que é a contratação da melhor proposta para o órgão licitante.
25.Por todo exposto, a revisão do ato que desclassificou a empresa WS SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS LTOA. é medida que se impõe, uma vez que todos os atos devem obedecer
rigorosamente não só ao previsto no Edital, mas também as normas convencionais.
1 111 ·

DO REQUERIMENTO

38.Diante o exposto requer-se:

Página 6 de 7

WS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTOA
Rua Otto Julie Malina nº 676, Bairro lpiranga, São José/SC - Fone: (48) 3034 4954

ws

l•ni901 T•to•itizodo1

a) pelo recebimento destas razões dando-lhe efeito SUSPENSIVO, eis que
tempestivas, sendo devidamente autuadas e processadas na forma da lei;
b) requer-se de igual forma, pelo recebimento do presente recurso administrativo;
b) requer-se pela revisão da decisão que desclassificou a empresa WS SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS LTDA, do presente certame, voltando para fase de disputa.
Termos em que, pede deferimento.

THAYSE MATIAS SILVESTRE
OAB/SC 41.490
SABRINA
ª;;~_:::-~=FARACO BAT I STA ::::.":".:::~':".::.~···"

SABRINA FARACO BATISTA
OAB/SC 27.739
WILLIAN LOPES DE AGUIAR
CPF ███████████
028.383.199·5
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