
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº  42/2021 – PROCESSO Nº 111/2021

Em análise às razões recursais da  licitante IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA. e as
contrarrazões da licitante BEM ESTAR E SAÚDE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA.

A licitante ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA., manifestou intenção, porém não
apresentou suas razões de recurso dentro do prazo estabelecido. 

Assim, cabe considerar que a não apresentação das razões do recurso pela licitante
não afasta a necessidade de julgamento do recurso, que deve ser apreciado, em
razão  dos  princípios  da  transparência  da  Administração  Pública.  Esse  é  o
entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência. Contudo, torna-se relevante
considerar  que no  caso  da alegação  levantada pela  recorrente,  a  ausência  dos
fundamentos e provas que poderiam ser aludidos nas razões, impossibilita  uma
análise apurada do fato.

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO:

São requisitos de admissibilidade recursal:

Tempestividade: A manifestação da intenção de recurso e a apresentação das
razões  recursais deverá ocorrer no prazo previsto no ato convocatório.

Motivação: Trata-se da exposição objetiva do conteúdo da irresignação do licitante
em relação a um determinado ato decisório do Pregoeiro. A manifestação deve ser
objetiva e sucinta, mas suficiente para que se entenda qual o ato decisório é objeto
da intenção de recurso e qual o ponto passível de revisão na ótica do recorrente.

Conforme o Acórdão TCU nº. 1.148/2014-Plenário, ainda que sucinta, a motivação
deve revestir-se de conteúdo jurídico, de modo que, o simples descontentamento
do licitante não justifica o cabimento do recurso. Isto posto, faremos a reprodução
do texto apresentado pela recorrente, para justificar a sua intenção de recorrer: 

“A empresa IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA., manifesta a
intenção  de  recurso  pelos  motivos  relacionados:  O  valor
apresentado  pela  empresa  vencedora  R$  103,43
(inexequível)  é  abaixo  do  valor  de  mercado
(aproximadamente  R$  135,00  bruto)  e  no  atestado  de
capacidade  técnica  apresentado  pela  vencedora  não
especifica as atividades médicas informadas.”



Entendo estarem presentes no recurso apresentado os referidos pressupostos de
admissibilidade, motivo pelo qual recebo o recurso administrativo, o qual passo a
analisar as razões.

Pois  bem, estas  serão as  razões analisadas,  com base  na legislação  e com os
entendimentos  doutrinários  e  jurisprudenciais  correlatos,  exponho  abaixo  as
medidas adotadas e as ponderações formuladas que fundamentaram a decisão da
pregoeira.

OBSERVAÇÃO:  A recorrente apresentou outras razões diversas  em seu recurso,
sendo que estas não foram registradas em ata de sessão pública de abertura dos
envelopes, por este motivo as mesmas não serão apreciadas pela Pregoeira.

DAS RAZÕES DA RECORRENTE

Alega a Recorrente, em síntese, que no atestado de capacidade técnica apresentado
pela  vencedora  não  estão  especificadas  as  atividades  médicas,  bem  como
Nome/razão social, endereço, responsável técnico e descrição do gerenciamento da
prestação  de  serviços,  e  que  a  instituição,  INSTITUTO  MAIS  SAÚDE  não  tem
hospital próprio, é uma entidade de natureza jurídica privada, onde suas atividades
principais  são  atividades  associativas  não  especificadas  anteriormente  e  as
secundarias são de atividades de apoio à gestão de saúde. Alega, ainda, que a
empresa ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA., foi habilitada indevidamente e o
valor  sugerido pela empresa,  BEM ESTAR E SAÚDE MEDICINA E DIAGNOSTICO
LTDA., (R$ 2.899.355,86), CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., (R$ 2.919.794,43)
e ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA., (R$ 3.554.457,60), apresentam uma
flagrante  disparidade  do  valor  apurado  pela  Administração  e,  portanto,  são
inexequíveis.

As razões de recurso, na íntegra, encontram-se anexadas aos presentes autos.

DAS CONTRARRAZÕES DE RECURSO 

Em suas contrarrazões, a licitante BEM ESTAR E SAÚDE MEDICINA E DIAGNOSTICO
LTDA.,  contesta  as  razões  da  recorrente,  por  não  haver  fundamento  na  sua
manifestação.

As contrarrazões  ao  recurso,  na íntegra,  encontram-se  anexadas  aos presentes
autos.

ANÁLISE DO MÉRITO



Da alegação acerca do Atestado de Capacidade Técnica.

Foi questionado pela Recorrente o Atestado de Capacidade Técnica apresentado
pela  vencedora  do  certame,  razão  pela  qual  em  07/10/2021, em  resposta  ao
Recurso, esta Pregoeira entendeu pela abertura de DILIGÊNCIA, com fulcro no art.
43, § 3ª, da Lei nº 8.666/93.

Ademais,  é  dever  da  Administração,  caso  haja  dúvida  acerca  do  conteúdo  dos
documentos apresentados pelas licitantes, realizar formalmente uma diligência.

Nesse sentido é a orientação do Tribunal de Contas da União, que em análise a caso
similar  ao  presente  determinou  ao  Pregoeiro  a  realização  de  diligência  para
esclarecer  as  informações  contidas  nos  atestados  de  capacidade  técnica,  senão
vejamos:

Licitação  sob  a  modalidade  pregão:  As  informações
demandadas  nos  atestados  a  serem  apresentados  por
licitantes,  para  o  fim  de  comprovação  de  capacidade
técnica, devem ser dotadas de clareza, sendo que, no caso
de dúvidas,  cabe ao gestor  público valer-se da faculdade
contida  no §  3º  art.  43  da  Lei  8.666/1993,  promovendo
diligências, para saneamento dos fatos, se necessário (…).
Mesmo  admitindo,  ainda  consoante  o  relator,  “que  fosse
necessária a comprovação da operação simultânea dos 315
PA  em  uma  única  instalação  física  para  a  aferição  da
capacidade  técnica,  não  é  possível  afirmar  que  isso  não
ocorreu  a  partir  do  que  está  escrito  no  atestado  em
questão”.  Nesse  ponto  haveria,  destarte,  inferência  por
parte da (...) baseada em interpretação restritiva do texto
do atestado.  Destacou o relator  que “se havia  dúvidas  a
respeito do conteúdo do atestado, caberia ao gestor, zeloso,
recorrer ao permissivo contido no § 3º do art. 43 da Lei nº
8.666/1993 e efetuar diligência à (...). para esclarecê-las,
providência  que  não  foi  tomada.”  Indevida,  portanto,  na
forma de ver do relator, a inabilitação da empresa, o que
levou-o  a  votar  por  que  se  determinasse  à  (...)  que
adotasse as providências necessárias no sentido de tornar
nulos  os  atos  administrativos  que  inabilitaram  e
desclassificaram a proposta da empresa, o que foi aprovado
pelo  Plenário.  Precedente  citado:  Acórdão  nº  2521/2003,
Plenário. 



(Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos
nº  73  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  Acórdão  nº
1924/2011-Plenário,  TC-000.312/2011-8,  Rel.  Min.
Raimundo Carreiro, 27.07.2011). 

Desta  forma,  objetivando  os  devidos  esclarecimentos  acerca  do  documento
apresentado,  foi  solicitado  à  licitante  BEM  ESTAR  E  SAÚDE  MEDICINA  E
DIAGNÓSTICO LTDA., cópia do contrato firmado entre ela e o INSTITUTO MAIS
SAÚDE, emissor do referido atestado.

Resultado da Diligência

Da análise do Contrato, encaminhado em 08/10/2021 pela licitante BEM ESTAR E
SAÚDE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA., restou suficientemente demonstrado que
o atestado é apto a comprovar a capacidade técnica da licitante, visto que atende
as exigências do edital.

Da alegação de valor inexequível.

Vejamos abaixo deliberações do TCU sobre o assunto:

Trecho  do  voto  condutor  do  Acórdão  nº  697/2006  -  Plenário,  proferido  pelo
eminente Ministro Ubiratan Aguiar: 

“(…) A desclassificação de propostas em razão de preço tem
por objetivo evitar  que a administração contrate bens ou
serviços por preços excessivos, desvantajosos em relação à
contratação  direta  no  mercado,  ou  inexequível/irrisórios,
que  comprometam  a  satisfação  do  objeto  almejado  com
consequências danosas à administração.
“(…)  No que se refere  à inexequibilidade,  entendo que a
compreensão deve ser sempre no sentido de que a busca é
pela satisfação do interesse público em condições que, além
de  vantajosas  para  a  administração,  contemplem  preços
que  possam  ser  suportados  pelo  contratado  sem  o
comprometimento da regular prestação contratada. Não é
objetivo do Estado espoliar o particular, tampouco imiscuir-
se  em decisões  de  ordem estratégica  ou  econômica  das
empresas.  Por  outro  lado,  cabe  ao  próprio  interessado  a
decisão acerca do preço mínimo que ele pode suportar.



O  novíssimo  Acórdão  839/2020  –  TCU  –  1ª  Câmara,  nos  traz  as  seguintes
orientações:

“(…)o TCU possui jurisprudência consolidada, no sentido de
que,  por  exemplo,  margem de lucro mínima ou ausência
dela  não  conduz  ao  entendimento  de  que  os  preços  são
inexequíveis, pois depende da estratégia comercial de cada
empresa, e cita alguns exemplos de decisões:
(...)Conforme o descrito no Sumário do Acórdão 3092/2014-
TCU/Plenário  (relator  Ministro  Bruno  Dantas):  “Não  há
vedação legal à atuação, por parte de empresas contratadas
pela Administração Pública Federal, sem margem de lucro
ou com margem de lucro mínima, pois tal fato depende da
estratégia  comercial  da  empresa  e  não  conduz,
necessariamente,  à  inexecução  da  proposta  (Acórdão
325/2007-TCU-Plenário)”.

Vejamos, também, a doutrina sobre o tema:

Leciona o Professor Marçal Justen Filho:

“(…) A questão da inexequibilidade. O tema comporta uma
ressalva  prévia  sobre  a  impossibilidade  de  eliminação  de
propostas  vantajosas  para  o  interesse  sob  a  tutela  do
Estado. A desclassificação por inexequibilidade apenas pode
ser admitida como exceção, em hipóteses muito restritas.
Nesse  ponto,  adotam-se  posições  distintas  das
anteriormente  perfilhadas.  O  núcleo  da  concepção  ora
adotada reside na impossibilidade de o Estado transformar-
se  em  fiscal  da  lucratividade  privada  e  na  plena
admissibilidade de propostas deficitárias”.

(…) Discorda-se do entendimento de que todas as hipóteses
de inexequibilidade comportam 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.



(…)  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.  Sob  esse  ângulo,
chega  a  ser  paradoxal  a  recusa  da  Administração  em
receber proposta excessivamente vantajosa”.

“(…)  Enfim,  seria  inconstitucional  o  disposto  legal  que
vedasse  a  benemerência  em  prol  do  Estado.  Impor  ao
Estado o dever de rejeitar proposta gratuita é contrário a
Constituição.  Se  um particular  dispuser-se  a  aplicar  seus
recursos  para  auxiliar  o  Estado,  auferindo  remuneração
irrisória,  isso  não  deve  ser  vedado  por  dispositivo
infraconstitucional.  Cabe  admitir,  portanto,  que  o  estado
receba vantagens e benefícios por particulares”.

“(…)  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”.

“(…) O que não se concebe é que, a pretexto de realizar
para  o  Estado,  comprometa-se  a  satisfação  das  funções
atribuídas  ao  Estado”.  Não  se  admite  que  o  particular
formule  previsões  equivocadas  e,  pensando  realizar
proposta onerosa, assuma encargos incompatíveis com suas
condições  econômico-finaceiras.  Portanto,  a  questão  da
proposta  inexequível,  apenas  adquire  relevância  jurídica
quando colocar em risco o interesse sob tutela do Estado.
Vale dizer, se uma proposta de valor irrisório for plenamente
executável  por  um  particular  não  estará  em  jogo  dito
interesse. A proposta não deverá ser excluída do certame.”

Vejamos agora a legislação (Lei 8.666/93):

Para tirar todas as dúvidas de proposta inexequível, a Lei nº 8.666/93, subsidiária
ao Pregão, determina o seguinte critério para a Administração Pública verificar a
exequibilidade da proposta em Obras e Serviços de Engenharia: 



“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. 

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo
consideram-se  manifestamente  inexequíveis,  no  caso  de
licitações  de  menor  preço  para  obras  e  serviços  de
engenharia,  as propostas cujos valores sejam inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a
50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  orçado  pela
administração, ou 

b) valor orçado pela administração.

(...)

Vamos efetuar simples cálculos para sabermos se a proposta da licitante vencedora
atende ao exigido na Lei de Licitações: 

Valor orçado pela Administração é R$ 4.065.171,20 

a) Obtendo-se a média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do
valor orçado pela Administração, teremos: 

BEM ESTAR E SAUDE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA. R$ 2.899.355,86

CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. R$ 2.919.794,43

ALPHAMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA. R$ 3.554.457,60



IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA. R$ 4.184.640,00

RAUF RENATO CORREA DE OLIVEIRA LTDA. R$ 4.247.040,00

MÉDIA ARITMÉTICA R$ 3.561.057,58

Calculando 70% da Média Aritmética temos: R$ 2.492.740,30 

Comparando com o valor da proposta da licitante BEM ESTAR E SAÚDE MEDICINA E
DIAGNOSTICO LTDA., (R$ 2.899.355,86), constata-se que está acima de 70% da
média aritmética, portanto, DENTRO DA FAIXA DE EXEQUIBILIDADE da alínea “a“
do §1º do Artigo 48. 

Resultado: Aprovada no critério LEGAL a proposta da licitante BEM ESTAR E SAÚDE
MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA. 

b) Obtendo-se 70% do valor orçado pela Administração teremos: R$ 2.845.619,84.
Portanto, conforme a Lei, devemos utilizar para verificação apenas o menor dos
valores acima, ou seja, devemos utilizar o valor de R$ 2.492.740,30 como o menor
preço exequível para o presente certame. 

Resultado: Aprovada no critério LEGAL a proposta da licitante BEM ESTAR E SAÚDE
MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA.

Cumpre destacar que, embora o legislador tenha fixado a aplicação da fórmula do
art. 48 da lei de licitações para  obras e serviços de engenharia, do tipo menor
preço, tal critério pode ser utilizado em licitações que contemplem outros objetos. 

O TCU já se manifestou nesse sentido, tanto em relação a presunção relativa de
inexequibilidade de preços, quanto à possibilidade de utilização das regras do art.
48 para objetos além de obras e serviços de engenharia, conforme segue:

9.3 esclarecer à Comissão de Licitação da Companhia Hidro
Energética do São Francisco que, o critério para aferição de
inexequibilidade de preços definido no Art. 48, inc. II, § 1º,
alíneas  “a”  e  “b”,  da  Lei  nº  8.666/93,  conduz  a  uma
presunção relativa de inexequibilidade de preços, cabendo a
administração verificar, nos casos considerados inexequíveis
a  partir  do  referido  critério,  a  efetiva  capacidade  de  a
licitante  executar  os  serviços,  no  preço  oferecido,  com o
intuito de assegurar o alcance do objetivo de cada certame,
que é a seleção da proposta mais vantajosa; (Acórdão nº
1.616/2008 – Plenário)  



11. Assim, no contexto da definição de critério para aferir
inexequibilidade  de  preço,  julgo  que  não  há  prejuízo  à
transparência e a lisura do certame valer-se dessa fórmula
definida no art.  48,  inciso  II,  §  1º,  da  Lei  nº  8.666/93,
ainda que para outras contratações de menor preço
que não as relativas a serviços e obras de engenharia,
uma vez que constitui mais um instrumento para verificação
da  exequibilidade  do  preço.  Na  verdade,  esse  dispositivo
conduz  a  uma  presunção  relativa  de  inexequibilidade  de
preços.  Isso  porque  sempre  haverá  a  possibilidade  de  o
licitante  comprovar  sua  capacidade  de  bem  executar  os
preços propostos, entendendo satisfatoriamente o interesse
da administração. (Acórdão nº 697/2006 – Plenário) (grifo
nosso)

Ademais, pelo princípio do julgamento objetivo, pelas normas da Lei de Licitação e
ainda pelo Código Civil, a proposta é entendida como um instrumento que obriga
quem o formaliza. Trata-se de uma declaração de vontade dirigida por uma pessoa
à outra, com quem se pretende celebrar um contrato. Assim, estamos, sem sombra
de  dúvidas,  demonstrando  o  acerto  na  decisão  desta  Pregoeira  em  admitir  a
proposta da Recorrida,  considerando-a exequível,  já  que mais vantajosa para a
Administração. 

Entendemos  que  desclassificar  a  proposta  da  licitante,  BEM  ESTAR  E  SAÚDE
MEDICINA  E  DIAGNOSTICO  LTDA.,  seria  desestimular  a  competição,  onerar  a
Administração e, principalmente, infringir o objetivo basilar da licitação pública, ou
seja, a da busca da proposta mais vantajosa. Seria, enfim, negar o tipo da licitação
instaurada, o de menor preço global, o que exigiria fundamentação irrefutável. 

Ademais, a Administração detém a prerrogativa de fiscalizar a execução do contrato
e  de  aplicar  sanções  motivadas  pela  inexecução  total  ou  parcial  do  ajuste.  O
contrato  poderá,  ainda,  ser  rescindido  unilateralmente  pela  Administração  nas
hipóteses previstas na Lei  nº 8.666/93, dentre as quais o não cumprimento ou
cumprimento  irregular  das  cláusulas  contratuais,  o  atraso  injustificado  ou  a
paralisação sem justa causa do serviço. A Lei também prevê a advertência, multa,
suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com
a  Administração  e  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração  Pública.  O  edital  prevê,  ainda,  para  o  fiel  cumprimento  das
obrigações assumidas, garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato,  no  ato  da  assinatura  do  mesmo.  Em resumo,  observamos  que  este



Consórcio tem a sua disposição uma série de instrumentos voltados a resguardar o
interesse público. 

CONCLUSÃO 

Esta  Pregoeira,  pautada  nos  princípios  da  isonomia,  legalidade,  razoabilidade,
vinculação  ao  instrumento  convocatório  e  impessoalidade,  resolve  conhecer  o
recurso interposto tempestivamente pela licitante IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA.,
e no mérito, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, julgando improcedente os argumentos
expostos pela recorrente conforme os motivos já informados pela Pregoeira. 

Diante disso, fica mantida a decisão de aceitabilidade da proposta e Habilitação da
licitante BEM ESTAR E SAÚDE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA., vencedora no
Pregão Presencial nº 42/2021, conforme o exposto no presente documento.

Desta forma, em atendimento à legislação pertinente, submeto à apreciação da
autoridade superior a presente manifestação.

Pariquera-Açu-SP, 13 de Outubro de 2021. 

*ELI BRAZ 
PREGOEIRA

*original assinado nos autos do processo 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2021
PROCESSO Nº 111/2021
OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
MÉDICOS  NO  PA/PS,  OBSERVAÇÃO,  RECUPERAÇÃO  PÓS  EMERGÊNCIA,
INTERCORRÊNCIAS NO HOSPITAL E TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR

Pelas  razões  expostas  RATIFICO a  decisão  da  Pregoeira,  e  por
conseguinte  ADJUDICO o  objeto  da  licitação  à  empresa  BEM ESTAR E  SAÚDE
MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 18.657.495/0001-91.

Pariquera-Açu, 14 de outubro de 2021.

*JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE - CONSAÚDE

*original assinado nos autos do processo 


