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Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 11/2018 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 
 

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CERCA DE DIVISA DO 
PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBÚ/MG 
 
RECORRENTES: Engemast Soluções Ltda 
               
RECORRIDA: Pregoeira da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - 
CODEMGE 

   
DO RELATÓRIO 
 
No processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 11/2018, que objetiva a Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução de 
cerca de divisa do Parque das Águas de Caxambú/MG, a abertura da sessão pública 
do certame ocorreu no dia 20 de junho de 2018, às 09:00 horas. 
 
Seis empresas inseriram propostas para participar do lote único do certame, conforme 
se depreende da Ata de Pregão constante do processo licitatório. Lançadas e 
apuradas as propostas, finda a etapa de lances, foi classificada a recorrente que em 
seguida teve solicitados a proposta ajustada bem como os documentos de habilitação 
para análise. 
 
Após a análise da proposta ajustada, pela área técnica, verificou-se que o preço do 
item 2.2.2 de planilha de preços tinha indícios de inexequibilidade, foi então solicitado 
ao recorrente que demonstrasse a exequibilidade dos valores e paralelamente a 
proposta com os valores ajustados de acordo com o preço de referência para, caso 
aprovasse a exequibilidade da proposta, esta ser analisada. O licitante, entendendo 
que a proposta ajustada seria bastante, não encaminhou a Composição de Preços 
Unitários – CPU. A pregoeira, relevou e deu novamente oportunidade para que a CPU 
fosse enviada. A Engemast Soluções, encaminhou, então, uma planilha que foi 
analisada pela área técnica que concluiu que a mesma não continha elementos 
suficientes para comprovar a exequibilidade do item 2.2.2 da proposta.  
 
Seguiu-se o certame, convocando-se a empresa segunda colocada na etapa de 
lances, Bem Engenharia Eireli, que também teve valores da planilha de preços 
questionados, e conseguiu sanear o questionamento sem prejuízo ao valor final de 
sua proposta. Dessa forma a empresa Bem Engenharia foi declarada, após análise 
da documentação de habilitação, habilitada.  
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Finda a etapa de habilitação foi aberta a oportunidade para que os licitantes 
manifestassem interesse de recorrer, o que foi feito pela Engemast, que apresentou 
os seguintes motivos: 

• “Acreditamos que a rejeição de nossa proposta foi injusta, pois o nosso preço 
não é inexequível e, caso a área técnica julgasse necessário deveria solicitar 
maiores detalhamentos e não rejeitar a proposta, pois o nosso preço está 
exequível. E de acordo com o parágrafo primeiro do art. 30 do RILC da 
Codemig, o pregoeiro deveria solicitar maiores informações para sanar dúvidas 
e não desclassificar a licitante. Por isso, cremos que houve um equívoco em 
nos desclassificar e manifestamos a intenção de interpor recurso. Pois 
afirmamos que nosso preço é, sim exequível”. 
 

No dia 27 de junho de 2018, na forma do item 14 do edital, finalizou o prazo de 03 dias 
úteis para apresentação das razões de recurso, com a entrega tempestiva das razões 
recursais, através da inserção do documento no Portal de Compras de Minas Gerais 
pela recorrente.  
 
Não houve interposição de contrarrazão por parte da Bem Engenharia Eireli. 
 
SÍNTESE DO RECURSO APRESENTADO 
 
Alegou, em síntese: 
 

• Que o pregoeiro deveria solicitar a correção das impropriedades da proposta e 
não decidir pela sua rejeição; 

• Que a regra do art. 48 da Lei 8.666/93, para fins de cálculo de exequibilidade 
da proposta é aplicado apenas para o valor global do mesmo e não para itens 
da planilha; 

• O preço da planilha foi de R$ 520,00 e o orçado pela contratante foi R$ 735,00; 

• Que a planilha de composição do item 2.2.2 foi encaminhada dentro do prazo 
estipulado e, caso a comissão entendesse que as informações não eram 
suficientes deveria ter solicitado mais dados; 

• Que foi solicitado ao proponente F000175 que enviasse a sua documentação 
de habilitação e sua proposta ajustada. Após a verificação da planilha de custos 
do proponente F000175, a Comissão de Licitações constatou que os itens 2.2.2 
e 2.3.4, apesar de serem os mesmos objetos estavam apresentando preços 
diferentes e permitiu que a proponente F000175 realizasse a correção e 
enviasse a planilha novamente. Assim, entendemos que se este mesmo 
tratamento nos fosse dado teríamos sanado as dúvidas da comissão e área 
técnica com relação à comprovação da exequibilidade do preço do item 2.2.2. 

• Requer a recorrente o conhecimento do presente recurso e que no mérito seja 
julgado procedente com efeito para reverter a decisão desta digníssima 
Comissão, admitindo-se, assim, a proposta por nós apresentada. 
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DAS PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE  
 
Acerca da admissibilidade, vislumbramos estarem presentes os seus pressupostos, a 
saber: legitimidade, manifestação tempestiva, inclusão da fundamentação e do pedido 
de reforma da decisão recorrida. 
 
DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS 
 
Por se tratar da modalidade Pregão, incumbe a PREGOEIRA o dever de verificar o 
preenchimento dos requisitos legais como condição para concessão do direito de 
recorrer. Portanto, o juízo de admissibilidade do recurso é de inteira competência da 
Pregoeira, vez que é legalmente prevista no ordenamento jurídico, conforme 
estabelecido no art. 9°, inciso XIII do Decreto Estadual/MG 44.786/08, que disciplina 
as regras da modalidade Pregão no âmbito do Estado de Minas Gerais. 
 
Preliminarmente, ressaltamos que essa análise é compartilhada pela Pregoeira e 
Equipe de apoio e tem pleno amparo na legislação que dispõe sobre licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico. 
 
Em nível infraconstitucional, o legislador estabeleceu a licitação como o procedimento 
destinado a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, dentre as que 
preencherem os requisitos legais. 
A legislação aplicável à matéria prevê que “As licitações realizadas e os contratos 
celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a 
assegurar a seleção mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do 
objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, 
devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do 
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da 
obtenção de competitividade e do julgamento objetivo”, inteligência do artigo 31º da 
Lei 13.303/16. 
 
Na verdade, muito embora a licitação pública seja orientada por princípios gerais de 
direito, porquanto, nos termos do art. 31º da Lei n. 13.303/16, deva ser processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos, constitui ela própria inquestionável princípio que informa 
e orienta a conduta da Administração. 
 
O edital é o regramento interno do procedimento licitatório, e, por isto, faz lei entre o 
Poder Público e a parte licitante. A vinculação ao edital é princípio basilar de toda 
licitação. É através do edital que a administração pública fixa os requisitos para 
participação no certame, define o objeto e as condições básicas do contrato. 
 
Nesta esteira, não é dado à Administração, com ou sem concordância dos licitantes, 
deixar de observar rigorosamente o estabelecido na Lei e no instrumento convocatório 
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do certame, inclusive no que concerne ao rito procedimental, às fases em que se 
desenvolve e o caráter delas, e sem que lhe assista qualquer margem de liberdade 
para tomar decisões pautadas por critérios de conveniência e oportunidade. 
 
O julgamento das propostas faz-se através da análise tanto do valor global quanto dos 
valores unitários da planilha dos quais se verificará sua adequação, proporcionalidade 
e exequibilidade. 
 
Do edital extrai-se: 
 

10.2. A proposta cujo preço unitário de item do lote estiver 
acima do custo unitário do item relacionado na planilha de 
referência da Administração (ou do item individualmente 
considerado, superior a qualquer dos lances apresentados), 
poderá ter seus valores adequados das seguintes formas: 
 

10.2.1. Aplicação de desconto percentual linear nos 
preços unitários da proposta inicial, calculado a partir da 
diferença entre o valor global da proposta vencedora e o valor 
global da respectiva proposta inicial, dividida pelo valor global 
inicial; 
10.2.2. Readequação não linear dos preços unitários, a 
critério do licitante, respeitado como limite máximo o valor 
global final ofertado, desde que os preços unitários finais sejam 
menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial. 
 
 

Em primeira análise faz-se o julgamento do preço global ofertado pelo licitante de 
melhor proposta na fase de lances para, em seguida, analisar os itens da planilha a 
fim de verificar se os valores unitários são consonantes aos orçados pela 
Administração. 
 
Após esta análise dá-se a oportunidade para que o licitante detentor da melhor 
proposta, caso se perceba necessário, faça adequações em sua proposta ajustando 
os valores unitários que estiverem acima dos estimados, sem no entanto desobedecer 
o regramento do edital. 
 
A exequibilidade da proposta somente será avaliada após ajustes que se fizerem 
necessários e, se for entendimento da Administração, esta poderá solicitar que seja 
demonstrada a sua planilha de Composição de Preço Unitário – CPU. 
 
Fica a cargo da área técnica demandante da contratação, como apoio à pregoeira, a 
análise da proposta, sendo suas considerações passíveis de acatamento ou não pela 
pregoeira. 
 
Sem dúvida que os preços unitários deverão ser examinados relativamente à sua 
adequação, proporcionalidade e exequibilidade, no entanto a proposta somente 
poderá não ser aceita utilizando o critério de inexequibilidade por item caso a área 
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técnica justifique que o item é fundamental para a execução integral do objeto 
contratual, mesmo que se refira a uma pequena parcela dos custos totais da proposta. 
 
Verifica-se, no entanto, que não foi proporcionada, à recorrente, a oportunidade de 
saneamento das omissões constatadas pela área técnica da licitante, quanto à 
Composição de Preços Unitários – CPU, de modo com que a recorrente pudesse 
esclarecer os pontos omissos. Fato é que a solicitação de disponibilização dos custos 
unitários, pela licitante, desacompanhada da individualização dos documentos e 
informações imprescindíveis à demonstração de sua exequibilidade, em situações 
específicas como a ora analisada, pode acarretar prejuízos à empresa participante 
que, agindo de boa-fé, não as apresenta em tempo oportuno por mero 
desconhecimento. Tal medida visa, saliente-se, com a observância aos princípios do 
julgamento objetivo e do contraditório, a obtenção da melhor proposta, critério 
primordial à aferição da economicidade.  
    
Superado este ponto, verifica-se também que os valores dos itens 2.2.2 e 2.3.4, 
conquanto se refiram ao mesmo objeto, encontram-se divergentes entre si, sendo que 
tal diferença não havia sido levantada em análise prévia, ao se solicitar o ajuste da 
planilha pela recorrente. 
 
Diante destas constatações, no exercício do seu poder de controle administrativo, a 
Administração Pública, legitimada pelo Princípio da Autotutela, guarda para si a 
possibilidade de rever seus próprios atos: “Pela autotutela o controle se exerce sobre 
os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes 
ou inoportunos, independentemente de recurso ao judiciário.” Di Pietro (1996) 
 
 
O poder de autotutela da Administração Pública, encontra-se consagrado em duas 
súmulas do Supremo Tribunal Federal (nºs 346 e 473), as quais conferem à 
Administração Pública o poder de declarar nulos os seus próprios atos, quando da 
constatação de ilegalidade dos mesmos ou então de revogá-los sob a égide dos 
critérios de oportunidade e conveniência do ato.  
 
Assim, a legitimidade para praticar o autocontrole, é conferida à própria Administração 
Pública. Esta prática pode ser exercida ex officio, quando a autoridade competente 
verificar a ilegalidade de qualquer ato praticado durante o certame ou por provocação. 
O fato de anular seus próprios atos, constitui um poder interno conferido à 
Administração Pública para rever a legalidade de seus atos. 
 
Ponderando sempre à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da 
finalidade, a interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem 
por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de 
concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta. 
 
Portanto, sendo o edital a lei entre as partes, cujos termos vinculam tanto a 
Administração quanto os licitantes participantes, as decisões são sempre 
fundamentadas na aplicação das normas regedoras daquele certame. 
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A saber que, pelo princípio do julgamento objetivo, impõe-se que a análise das 
propostas se faça com base no critério indicado no edital, evitando-se o subjetivismo 
no julgamento. 
 
A revisão do julgamento do presente certame resulta do não ferimento da legalidade, 
porquanto não pode ser considerada habilitada e vencedora do certame a licitante 
segunda colocada, quando equivocadamente foi considerada não aceita a proposta 
da licitante detentora da melhor oferta, sem a ela ser dada a oportunidade de sanar 
possíveis vícios em sua proposta para depois, se for o caso, comprovar a 
exequibilidade de algum item. 
 
DA DECISÃO 
 
Por todo o exposto e usando da faculdade contida no art. 9°, inciso XIII do Decreto 
Estadual/MG 44.786/08, a Pregoeira DECIDE, no prazo legal, conhecer do recurso 
interposto pela licitante ENGEMAST SOLUÇÕES LTDA., para, no mérito, julgá-lo 
PROCEDENTE, anulando o ato de sua inabilitação, bem como os subsequentes, no 
exercício do seu poder/dever de autotutela, submetendo a decisão à Autoridade 
Competente, para sua ratificação ou reconsideração, cuja decisão será publicada no 
site da CODEMGE e no Portal de Compras MG, para a produção dos jurídicos e legais 
efeitos. 
 
Assim sendo, a sessão será reaberta no dia 10 de julho às 14:00 horas, no sistema 
eletrônico – Portal de Compras de Minas Gerais, acesso através do site 
www.compras.mg.gov.br, para continuidade do certame e convocação do licitante 
detentor da melhor proposta, de modo que este encaminhe a planilha de preços 
ajustados, tendo em vista as seguintes considerações:  
 

• Ajustar os valores dos itens 2.2.2 e 2.3.4 da planilha de custos unitários para 
que não haja divergências. 

• Ajustar os valores que estão acima dos preços unitários de referência da 
administração (o ajuste da planilha deverá obedecer estritamente às regras do 
edital em seu item 10.2.2.) 

 
 
 
Belo Horizonte, 09 de julho de 2018. 
 
 
 
 
 
Fernanda Prates Lopes Cançado 
Pregoeira 


