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RESPOSTA A INTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 
036/2015 – PROCESSO Nº 065/2015.

Na ata da sessão pública, que ocorreu em 05 de agosto de 2015, após declarado vencedora a 
empresa R.H. SOARES CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA ME, o representante da 
empresa  GAMP  -  GRUPO  DE  APOIO  A  MEDICINA  PRVENTIVA  E  À  SAUDE  PÚBLICA 
manifestou sua intenção de interpor recurso contra decisão do Pregoeiro, pelos seguintes motivos: 
1) Abertura do Envelope nº 2 - Habilitação, na fase de credenciamento, pelo próprio representante 
da empresa  IRMÃOS BARBIERI  LTDA,  visando  comprovar  seus poderes para  representar  a 
empresa;   2) Não apresentação pela empresa  R.H. SOARES CONSULTORIA E GESTÃO EM 
SAUDE  LTDA de  cópia  autenticada  do CRM do responsável  Técnico  da  empresa;  3)  Preço 
ofertado pela R.H. SOARES CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA., inexequível.

Registra-se que mesmo manifestando a intenção de interpor recurso administrativo, a empresa 
não apresentou suas razões no prazo legal.

Porém,  por  ser  um  processo  formal  e  de  acordo  com  o  princípio  da  ampla  defesa  e  do 
contraditório, para que não haja interpretações discordantes quanto ao julgamento do Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, manifestaremos sobre as questões conforme a seguir:

A  empresa  GAMP  -  GRUPO DE APOIO A  MEDICINA PRVENTIVA E  À SAUDE  PÚBLICA 
discordou do procedimento do pregoeiro que autorizou o representante da empresa  IRMÃOS 
BARBIERI LTDA a retirar de seu Envelope 2 – Habilitação,  documento que deveria ser entregue 
fora dos envelopes, para credenciamento, conforme previsto em edital. 

Vale lembrar que no momento em que o pregoeiro autoriza o representante da empresa IRMÃOS 
BARBIERI LTDA a abrir o envelope e retirar os documentos para credenciamento, a sessão de 
processamento do pregão estava na fase de credenciamento e os envelopes ainda pertencem 
aos representantes. A empresa  IRMÃOS BARBIERI LTDA não deixou de apresentar nenhum 
documento  para  credenciamento,  apenas  cometeu  uma  falha  formal  ao  colocá-lo  dentro  do 
envelope de habilitação, uma vez que seriam utilizados para credenciamento e o edital estabelece 
que  devem  ser  apresentados  fora  dos  envelopes.  Até  o  momento  do  credenciamento  os 
envelopes  de  habilitação  e  propostas  são  da  empresa  licitante,  podendo  inclusive  o  licitante 
desistir de participar do certame e retirar sua proposta e habilitação. 

Salientamos que quem abriu seu envelope e retirou os documentos para credenciamento e voltou 
a lacrá-lo foi o próprio licitante, não foi o pregoeiro ou qualquer outro membro da equipe de apoio.  
Não havendo nenhuma irregularidade como aduz o licitante, o pregoeiro exerceu seu dever de 
resolver uma questão totalmente irrelevante, agindo de forma correta, com ponderação, buscando 
a ampliação da disputa.

Entende-se que a finalidade de uma licitação é a obtenção da proposta mais vantajosa para a 
administração  pública,  o  que  seria  totalmente  prejudicado  se  o  pregoeiro  impedisse  o 
credenciamento da licitante por motivo irrelevante.

Veja-se, por exemplo, a Decisão TCU 576/96 - Plenário. Ali se argumenta que não existe, na lei, 
sigilo da habilitação, mas apenas da proposta. A razão disso é clara: o sigilo na apresentação das 
propostas é resultado, e garantia, do princípio constitucional da igualdade entre os licitantes, pois 
ficaria em condição vantajosa o proponente que viesse a conhecer a proposta de seu concorrente 
antes da apresentação da sua. Cita-se Marçal Justen Filho:  "Também não haverá crime se for  
devassado invólucro contendo documentação para habilitação. A reprovação se volta contra a  
violação do sigilo da proposta." (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2ª  
Edição, pág. 457).

A Justiça tem julgados nesse sentido, trabalhando com a noção de formalismo exagerado. Cito 
dois casos interessantes:
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8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: AC nº 2009.51.01.024237-6:

EMENTA:  ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO -  ABERTURA DE ENVELOPES – EXCESSO DE 
FORMALISMO - ERRO SANÁVEL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I- (...). II- Objetivaram as  
Impetrantes  com  o  mandamus  a  revisão  da  decisão  administrativa  que  obstou  abertura  das  
propostas de preço que as duas empresas impetrantes equivocadamente lançaram nos envelopes  
destinados  à  documentação  de  habilitação,  a  fim  de  assegurar  que  a  parte  impetrada  
considerasse os referidos preços respectivamente propostos sem impor um rigor formal excessivo  
neste procedimento, eis que o alegado equívoco levou à desclassificação de ambas na licitação  
promovida pelo Hospital Central da Aeronáutica (Edital de Pregão nº 012/DIRSA-HCA/2009). III-  
Certo  que  a  Administração,  em  tema  de  licitação,  está  vinculada  às  normas  e  condições  
estabelecidas no Edital (Lei n. 8.666/93, art. 41), e, especialmente, ao princípio da legalidade, não 
deve, contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, prestigiar de forma exacerbada o  
rigor formal. IV- O equívoco cometido pelas Impetrantes de troca de conteúdo dos envelopes com  
os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços não trouxe prejuízos à regularidade  
da  licitação,  tratando-se  de  erro  sanável.  V-  Negado  provimento  à  Remessa  Necessária.  DJ  
10/11/2010

“Não se pode impor à Administração que se apegue à literal transcrição do edital, em casos da  
espécie,  e abandone,  por questões de somenos relevo,  o menor  preço,  alijando o respectivo  
concorrente para contratar aquele que lhe vem a seguir com valor superior, circunstância que  
contravém, sem dúvida ao interesse comunitário encarnado pelo administrador que é o de obter a  
execução da obra da forma mais econômica possível para o erário público.” (RMS nº 6.198-RJ- T.  
Origem: Tribunal Regional Federal da 2ª Região-Relator: M. Ari Pargendier).

A empresa GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRVENTIVA E À SAUDE PÚBLICA aduz 
também, que o Pregoeiro não atuou de forma correta quando permitiu o saneamento de falha na 
documentação  apresentada  pela  empresa  R.H.  SOARES  CONSULTORIA  E  GESTÃO  EM 
SAUDE LTDA. 

Tal atuação em nenhum momento configurou ilegalidade, nem fugiu do princípio da vinculação ao 
edital, uma vez que este pregoeiro utilizou-se da prerrogativa do item VII, subitem 12 do edital que 
permite o saneamento de falhas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão 
sobre a habilitação, bem como da prerrogativa do item VII, subitem 15 do edital que permite em 
qualquer  fase  da  licitação,  a  promoção  de  diligências  julgadas  necessárias  à  análise  das 
propostas, da documentação,  e declarações apresentadas,  devendo os licitantes atender às 
solicitações no prazo  estipulado.

O documento relativo a comprovação de inscrição do responsável técnico no Conselho Regional 
de Medicina - (CRM), que não se encontrava no Envelope 2 – Habilitação, foi recebido por e-mail 
e apresentado na sessão do pregão, em cópia simples, sem a devida autenticação, ficando  a 
empresa R.H. SOARES CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA. intimada para no prazo 
de 48 horas apresentar a cópia autenticada ou o documento original acompanhado de cópia para 
autenticação pelo Pregoeiro. 

A verificação de condições de aceitação dos documentos apresentados em licitações públicas 
deve ser feita com observância dos requisitos que se prestam à sua finalidade,  contudo, sem 
apego exagerado às formalidades e rigorismos literais que possam iludir ou desviar os agentes 
administrativos  responsáveis  pela  condução  dos  certames  dos  propósitos  fundamentais  do 
procedimento,  dele  afastando  ofertas  válidas  e  participantes  qualificados.  Conforme preceitua 
Carlos Ari Sundfeld “O formalismo, é bem verdade, faz parte da licitação, e nela tem seu papel.  
Mas nem por isso a licitação pode ser transformada em uma cerimônia, onde o que importa são  
as fórmulas sagradas, e não a substância das coisas” (in Parecer na licitação de telefonia celular  
móvel – Banda B).
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Além do mais, na decisão deste Pregoeiro foi observada a regra do § único do art. 4º do decreto 
nº 3.555/2000, bem como do item XIV, subitem 1 do Edital, ou seja, foi feita a interpretação das 
normas do edital em favor da ampliação da disputa e da obtenção da proposta mais vantajosa 
para a Administração.

A empresa GAMP aduz ainda que o preço ofertado pela empresa R.H. SOARES CONSULTORIA 
E GESTÃO EM SAUDE LTDA é inexequível.

Inicialmente,  ressaltamos  que  o  caráter  exequível  de  uma  proposta  guarda  respeito  com  a 
viabilidade, possibilidade jurídica e material de realização efetiva do que se propõe; assim, preço 
inexequível  é  aquele  impraticável,  impossível,  incompatível  com  o  que  irá  se  contratar.  Na 
licitação, “a regra é a da aceitação da proposta mais barata, considerada esta como a que oferece 
preço realmente mais vantajoso para a Administração,  tendo custo menor,  computando-se as 
vantagens oferecidas, incluindo-se aí qualidade, durabilidade, rendimento, segurança, não sendo 
necessariamente  a  que  apresenta  o  menor  preço  em números  absolutos”  (Andréia  Lopes de 
Oliveira Ferreira, A licitação pelo Menor Preço, o Preço Inexequível e a Lei 9.648/98, In Licitações 
e Contratos Administrativos Temas Atuais e Controvertidos, 1 ed., São Paulo, RT, 1999, pág. 34).

Registre-se que as 3 (três) empresas concorrentes, apresentaram preços no mesmo patamar.

R.H. SOARES CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTD             R$ 1.381.008,00
IRMAOS BARBIERI LTDA                                                                    R$ 1.389.087,36
GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRVENTIVA E A SAU      R$ 1.413.322,56

Vê-se que, até mesmo no âmbito da Lei 8.666/93, a qual se aplica quanto ao critério ora rebatido, 
o entendimento quanto à inexequibilidade é passível de análise mais criteriosa. 

Marçal Justen Filho, assim expressa:

Discorda-se  do  entendimento  de  que  todas  as  hipóteses  de  inexequibilidade  compertam 
tratamento jurídico idêntico. A contrário, deve impor-se uma diferenciação fundamental, destinada 
a averiguar se a proposta pode ou não ser executada pelo licitante, ainda que seu valor  seja 
deficitário. A questão fundamental não reside no valor da proposta, por mais ínfimo que seja – o 
problema é a impossibilidade de o licitante executar aquilo que ofertou.

A formulação desse juízo envolve uma avaliação da capacidade patrimonial do licitante. Se ele 
dispuser de recursos suficientes e resolver incorrer em prejuízo, essa é uma decisão empresarial 
privada. Não cabe à Administração a tarefa de fiscalização da lucratividade empresarial privada.

Mais ainda, um particular plenamente capaz pode dispor de seus bens, inclusive para lançar-se 
em empreitadas econômicas duvidosas. Poderá assumir riscos, de que derivarão prejuízos. Não é 
cabível  que  o  Estado  assuma,  ao  longo  da  licitação,  uma  função  similar  à  de  curatela  dos 
licitantes.  Se um particular  comprometer  excessivamente  seu patrimônio,  deverá  arcar  com o 
insucesso correspondente.

Nem se afigura relevante o problema da competição desleal e do risco de preços predatórios. 
Mais precisamente, o tema não interessa à Comissão de Licitação, a que, não foram atribuídas 
competências para defesa da Ordem Econômica. (...)

Logo, se um dos licitantes reputar que a oferta realizada no curso do certame caracteriza prática 
reprovável  e  abuso  de  poder  econômico,  a  solução  reside  em  obter  a  desclassificação  por 
inexequibilidade, (...)

Aliás, observe-se que a eliminação de ofertas de valor reduzido pode configurar, por si só, uma 
ofensa aos princípios da competição leal.
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Em um sistema capitalista, os agentes econômicos são livres para formular propostas e, ao longo 
da competição pela clientela, promover a redução contínua de seus preços.

Logo,  impedir  uma prática essencial  ao capitalismo caracteriza uma distorção do processo de 
competição, em que se pretende impedir.”

Trazemos  aos autos, ainda, julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que esclareceu 
que  “a eventual inexequibilidade da vencedora do procedimento licitatório não pode ser  
presumida.  É  necessário  que  a  parte  interessada  demonstre  cabalmente  que  o  preço  
cotado não corresponde a realidade dos custos”,  bem como entendimento do Tribunal  de 
Justiça do Rio de Janeiro que decidiu que se a inexequibilidade do preço cotado pelo adjudicatário 
não  é  reconhecida  pela  Comissão,  mas,  sim,  arguida  por  outro  licitante  e,  recurso,  cabe  ao 
recorrente demonstrá-la.

Com isso, restam ultrapassadas e refutadas todas as alegações da intenção de recurso.

Por fim, saliento que o certame foi realizado de forma lícita, com a prudência necessária, o qual 
visou somente alcançar o objetivo da Administração Pública, preservando todas as disposições 
legais  que regem a matéria licitatória  e  consequentemente  preservando todos os direitos  dos 
licitantes participantes. 

Diante do exposto, não merece prosperar as alegações da intenção de recurso, uma vez que a 
insurgente não demonstrou novos fatos capazes de demover este pregoeiro da convicção de ter 
decidido em harmonia com os preceitos legais e com as normas editalícias.

Pariquera-Açu, 11 de agosto de 2015.

JOSÉ AUGUSTO PINTO
Pregoeiro


