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Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisõess

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
Trata de recurso administrativo contra a decisão da Pregoeira ao HABILITAR a empresa CENTRO DE BIOLOGIA
EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA, referente ao Pregão Eletrônico n. 06/2020, que tem por objeto a contratação de
serviços sob demanda de análises de laboratório para amostras de esgoto bruto, esgoto tratado e lodos das Estações
de Tratamento de Esgoto (ETEs) existentes no Município de Maricá, conforme o instrumento convocatório e Termo de
Referência, interposta de forma errônea pela empresa LAB AGUA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA.

Preliminarmente, evidenciamos que a empresa supracitada não cumpriu a exigência contida no subitem 14.2 do
instrumento convocatório, abaixo transcrito, que determina o envio do documento original dentro do prazo de 3 (três)
dias úteis, somente tendo enviado as razões através do Portal de Compras Governamentais - COMPRASNET.

"14.2 As razões e contrarrazões de recurso poderão, facultativamente, ser enviadas para o e-mail licitacao@sanemar-
sa.com.br, com posterior envio do original, desde que observado o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da
declaração de vencedor do certame."

Em que pese o acima exposto, ainda assim acatamos o documento recebido na forma de recurso administrativo, a fim
de não restarem dúvidas quanto à decisão desta Pregoeira.

Esclarecido o supracitado em virtude das exigências contidas no item 14 do instrumento convocatório, passaremos a
expor os pontos a que a empresa pretende atacar.

Em síntese apartada, a recorrente contesta o valor aferido para o item 2 pela empresa arrematante, qual seja, R$ 0,08
alegando que o mesmo se encontra com valor evidentemente muito inferior ao valor estimado nos autos do processo
administrativo, tendendo a zero, bem como afirma que se verifica que, para compensar talpreço, outros itens tiveram
seus preços mantidos como inegociáveis, e que cujo peso ponderado é indiscutivelmenterelevante no valor global, com
quantidades que representam o maior percentual do contrato a ser celebrado (66,44%). 

Alega que tal prática é executada para que a planilha de preço global apresentada pela licitante recorrida possaser
mantida, em detrimento dos valores dos itens individuais de menor peso percentual em relação ao serviçototal e que
por isso foram mantidos os preços mais altos nos itens de maior peso ponderado, apontando para odenominado “jogo
de planilhas”;

Aduz que é evidentea existência de um "jogo de planilhas" que busca o lucro embutido em futuros termos aditivos,
pautado na quantidade do serviço à ser prestado e afirma que tanto sedeve efetuar a análise em relação ao
quantitativo do edital, quanto ao possível aumento de prestação de serviços,posto que a licitação é efetuada com base
em estimativa de quantidades, conforme estabelecido no item 3, do Edital.

Alude que é possível identificar uma situação em que se onera o órgão público por via transversa, na forma que segue
transcrito: "em especial quando se analisa criticamente os valores dos itens em que houve a redução demasiada de
preços, chegando-se a apresentar valores inexequíveis, bem como dos itens em que houve uma manutenção de preços
em sua maior estimativa, com o fim de reduzir o preço global em um primeiro momento e lograr-se vencedora, para se
utilizar de alterações contratuais póstumas a fim de conseguir atingir o lucro pretendido".

Chama atenção para o fato de que os preços de todas as demais licitantes flutuaram próximos ao valor estimado pela
Administração, que se encontrava oculto até o encerramento dos lances, conforme previsto no item 11.6, do Edital, e
alega esse fato já apoiar e ratificar os argumentos ora lançados por ela.

Afirma que a negociação foi efetuada de forma desproporcional ao peso dos itens em sua
Quantidade e que a arrematante somente adequou esses itens com o fim de ajustar planilha para lograr-se vencedora,
mas que existe verdadeiro desequilíbrio entre os preços por item.

Argumenta que devem as partes contratantes atuar sempre no sentido de preservar o equilíbrio inicialmente
estabelecido, nos termos do art. 58, inciso I e § 2º, c/c o art. 65, inciso I e § 6º, da Lei Federal n. 8.666/1993, e que
tal quebra representada pelo jogo deplanilhas é vedada legalmente, e que inclusive há muito pelo amplamente
obstacularizada pelo Tribunal de Contas daUnião (Acórdão n. 1.650/2006 - TCU - Plenário; ACÓRDÃO 2276/2020 -
PLENÁRIO).

Aponta que o valor do item 2 é confessadamente inexequível pela recorrida conforme mensagens via "chat mensagem"
e pretexta que o merece o assunto atenção específica, sustentando a recorrente que"a simplesdeclaração"de
exequibilidade não supre a análise pontual do pregoeiro a ensejar diligência para que conheça os motivos reais daoferta
tendendo ao preço zero da recorrida, seja pelo seu estoque, seja pelo desconto obtido junto a fornecedores, e sugere
execução de diligência, com o fim de obter e clarear os motivos que levam ao valortendendo a zero, ou seja, a oferta
grátis de um serviço previsto com valor de referência de R$ 924,00 pela Administração dizendo que afronta o subitem
9.8 do edital, abaixo transcrito.

"9.8 Será considerado manifestamente inexequível o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a
perfeita execução do objeto licitado."

Questiona os preços negociados após oencerramento dos lances, demonstrando que a diferença final entre o primeiro
colocado e o segundo foi de R$ 59.760,99, e diz que esta diferença foi localizada nos itens de menor quantidade, o que
na declara levar à existência de indícios de um jogo de planilhas, a ser praticado futuramente durante a execuçãodo
contrato.

Por fim, confirma requerer-se a procedência do presente recurso, após a análise detalhada da planilha ofertada e
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dosargumentos acima apresentados, e assegura que houve violação do disposto no art. 48, da Lei Federal n.
8.666/1993 c/c item 9.8, do Edital e orientação prevista nos diversos Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU),
que diz reconhecer a ilegalidade praticada pela licitante recorrida em face dos valores distribuídos pelos itens de maior
expressão (66,44%) na planilha de preços, tido como inegociáveis, que permitem a execução do denominado jogo
deplanilhas, e que isso afetaria diretamente os princípios da vantajosidade e da legalidade, preceitos estabelecidos no
art. 3º da Lei Federal n. 8.666/1993.

Ao dia 29 de setembro do corrente ano, recebemos tempestivamente as contrarrazões apresentadas pela empresa
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA, constantes às fls. 641 e 642, que passamos a transcrever
trechos importantes:

"Considerando o item 9.10 do edital, ocorrido um erro de lançamento de preço unitário durante a sessão do pregão,o
que pode ocorrer em qualquer tempo com qualquer licitante, o mesmo não poderá pleitear uma exclusão do lance
justificando o erro. Visto isso, ocorrendo qualquer lance dado de forma errônea a responsabilidade é inteira do licitante,
devendo arcar com o prejuízo se esse for o caso. O ocorrido no referido pregão foi um lance dado de forma errônea,
porém, o parâmetro de turbidez é medido em campo, sem maiores complexidades de execução.

Além do mais, seu valor unitário ficaria na ordem de R$ 6,00, e o preço total do item equivaleria a 0,27% do valor total
da referida licitação. Quanto as questões técnicas, não haverá nenhuma impossibilidade para o levantamento e entrega
de resultados do referido parâmetro, considerando ainda que o mesmo poderá ser medido juntamente a outros no
mesmo equipamento (sonda multiparamétrica). Dessa forma a análise desse parâmetro, como de todos os outros
serviços, terá sua exequibilidade integral, conforme já apresentado por carta a Estimada Pregoeira."

...

"Erroneamente foi exposto no recurso que a planilha de preço global da licitante vencedora foi mantida após
negociação de preços. Destacamos que a Empresa Oceanus foi a vencedora da etapa de lances com o valor total de R$
194.051,18 e após a etapa de negociação com ajustes de valores máximos por itens, o valor final foi de R$
184.224,82. 

Visto isso, nota-se que a empresa Lab Água não se atentou ao processo na íntegra, pois em momento algum houve o
tal “jogo de planilhas” apontado por essa licitante. Tanto é que não houve o jogo de planilhas que ocorreu uma redução
de aproximadamente 5,06% no valor total, com os ajustes realizados na etapa de negociação. Além disso, a licitante
que propôs o recurso, nos parece que não acompanhou o momento do chat, onde a pregoeira mencionou o seguinte:
“Para CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA - Lembramos que não serão aceitos valores acima dos já
propostos para cada item.”, ou seja, reduzimos os valores para adequar aos valores máximos de cada item sem
aumentar qualquer outro valor já apresentado.

Nos causou ainda mais espanto que a Licitante Lab Água menciona que foi realizado o dito “jogo de planilhas”ainda
com intenção de possíveis termos aditivos futuros. É totalmente descabido esse tipo de menção visto que no próprio
edital (Item 3.6 do Termo de Referência) as quantidades contratadas são ESTIMADAS, podendo ainda ocorrer
solicitações em quantidades INFERIORES aos valores informados."

Passaremos, pois, a análise do recurso apresentado, com fundamento no 14.6 do instrumento convocatório abaixo
transcrito: 
“14.6 Os recursos serão analisados pelo Pregoeiro que, reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis, encaminhará o respectivo parecer apreciação do Diretor Presidente que poderá acolhê-lo ou rejeita-lo,
apresentando fundamentada justificativa."

No que concerne à legislação em vigor, destacamos que a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ - Sanemar é uma
Sociedade de Economia Mista, e por isso as Licitações e Contratos são regidas pela Lei Federal n. 13.303/2016, bem
como, Regulamento Interno de Licitações e Contratos próprio, e não pela Lei Federal n. 8.666/1993 conforme acredita
a recorrente.

É imperioso destacar que assim que identificado que o valor para o item 2 encontrava-se consideravelmente abaixo do
estimado pela Sanemar, a Pregoeira questionou a empresa via "chat mensagem" do COMPRASNET quanto à capacidade
da empresa em manter o valor proposto, no qual a mesma afirmou pelo mesmo canal que se mantivesse todos os
outros itens com valor ofertado, a mesma poderia manter o valor do item 2 em caráter de desconto final geral.

Ainda assim a Pregoeira destacou a necessidade de redução de valores para os itens 01, 03, 04, 08, 09, 15 e 18, pois
os mesmos encontravam-se acima do estimado no processo administrativo, obtendo êxito na negociação destes itens,
porém não conseguindo redução para os demais, entendendo assim pelo pleno e irrestrito cumprimento do inciso XI do
art. 4º da Lei Federal n. 10.520/2002, bem como do art. 57 da Lei Federal n. 13.303/2016, e do art. 84 do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sanemar, abaixo transcritos.

Lei Federal n. 10.520/2002:

"Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
...
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir
motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;"

Lei Federal n. 13.303/2016:
"Art. 57. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou
que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a
empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições mais vantajosas com quem o
apresentou. (Vide Lei nº 1.4002, de 2020)"
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sanemar:
"Art. 84. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou
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que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a
Comissão responsável pela condução do certame deverá negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou."

Cabe ressaltar que ainda que a negociação seja etapa obrigatória da licitação, isso não obriga o licitante a baixar os
valores de sua proposta, e que os itens nos quais a arrematante não aceitou reduzir já encontravam-se abaixo do valor
estimado pela Sanemar.

Em observação ao acima exposto ainda vale destacar que ao final da negociação, identificamos um total de R$
61.954,42 de economicidade para a Sanemar quando comparado ao valor estimado para a contratação, ao passo que a
segunda colocada apresentou um valor de apenas R$ 2.393,62 a menos que o valor estimado, o que em si já
demonstra vantajosidade para a contratação com a arrematante, tendo em vista que as licitações tenderiam à
inutilidade se nunca houvesse formulação de propostas inferiores aos valores previstos nos orçamentos estatais.

Cabe evidenciar que ainda que a recorrente acredite que a declaração da empresa arrematante sobre a exequibilidade
dos valores propostos não tenham valor final para decisão de acatar ou não a proposta obtida, trazemos a baila como
exemplo o importante Acórdão proferido pelo TCU:

“De fato, assiste razão aos Responsáveis quando aduzem que não há regra especifica sobre a inexequibilidade de
preços para a aquisição de bens de consumo. A Lei n° 8.666/1993, utilizada de forma subsidiaria no pregão, define
parâmetros de cálculo para a verificação da exequibilidade, somente para obras e serviços de engenharia (art. 48, §
1°). Também não há nos Decretos n°s 3.555/2000 e 5.450/2005, que regem o pregão, dispositivo especifico tratando
de inexequibilidade de preços.

Diante desta lacuna, não cabe ao pregoeiro estipular, de maneira subjetiva, critérios de exequibilidade de preços, uma
vez que não ha espaço para subjetivismos na condução dos certames públicos (art. 44, § 1°, da Lei n° 8.666/1993.).

Para essas situações, já decidiu esta Corte que não cabe ao pregoeiro ou a comissão de licitação declarar a
inexequibilidade da proposta da licitante, mas facultar aos participantes do certame a possibilidade de comprovarem a
exequibilidade das suas propostas (Acórdão n° 1.100/2008 – Plenário).

Tal solução privilegia o interesse público, ao resguardar a Administração de levar a frente um certame em que a
proposta é inexequível, no mesmo passo em que impede a utilização de subjetivismos na decisão.

Assim, como ficou demonstrado, a decisão de alijar do pregão aqueles que ofertaram preço de R$ 235,00, ou próximos
a este valor, foi irregular, porquanto baseada em critério subjetivo, e em afronta a jurisprudência deste Tribunal, no
sentido de que deve ser facultado aos participantes do certame a possibilidade de comprovarem a exequibilidade das
suas propostas”.

Acórdão TCU nº 559/2009 Primeira Câmara (Voto do Ministro Relator).

Há também a Súmula/TCU n. 262/2010:

“O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de
inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta.”

Tendo em vista todo o exposto, foi aberta diligência para que a arrematante apresentasse comprovação da
exequibilidade para o item 2, com fundamento no art. 81 do regulamento Interno de Licitações e Contratos da
Sanemar, bem como, subitem 22.1 c/c subitem 9.8, ambos do instrumento convocatório, abaixo transcritos, haja vista
o preço aparentar ser manifestamente inexequível.

Do Instrumento Convocatório:

"9.8 Será considerado manifestamente inexequível o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a
perfeita execução do objeto licitado."

"22.1 É facultada à Pregoeira ou ao DIRETOR-PRESIDENTE, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta."

Do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sanemar:

"Art. 81. A Comissão responsável pela condução do certame poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso V do art. 80."

Compete salientar que a Declaração de Exequibilidade foi entregue tempestivamente, onde a arrematante justifica que
por mais que o lance tenha sido de natureza errônea devido a um erro de digitação, o mesmo pode ser entendido como
um "prejuízo" que a empresa irá assumir, porém que não acometerá nenhuma perda ou prejuízo para a Sanemar, e
ressaltou que do ponto de vista técnico o parâmetro de turbidez (objeto do item 2), é analisado por uma sonda
multiparamétrica, que realiza ao mesmo tempo a leitura de outros parâmetros concomitantemente com o de turbidez,
logo, não haveria nenhuma impossibilidade para o levantamento e entrega de resultados para leitura do parâmetro do
item 2 ao valor arrematado. 

No que concerne à avaliação técnica a Pregoeira enviou para a área demandanteos argumentos trazidos pela
arrematante na declaração de exequibilidade, juntamente com toda a qualificação técnica apresentada, que entendeu
total pertinente o prosseguimento para habilitação da empresa no que compete ao fator técnico, assim inviabilizando o
previsto no subitem 9.8 do Edital.

"9.8 Será considerado manifestamente inexequível o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a
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perfeita execução do objeto licitado."

Por conseguinte já na análise das razões recursais, bem como, das contrarrazões, a Pregoeira valeu-se mais uma vez
do suporte técnico, conforme previsto no subitem 14.7, abaixo transcrito, onde obteve a seguinte resposta:

14.7 Na análise recursal, quando pertinente, a Pregoeira poderá valer-se de suporte técnico ou orientação jurídica, que
emitirá a respectiva manifestação por escrito.

Manifestação da Área Técnica às fls. 643 e 644:

"A partir da análise do recurso apresentado pela empresa Lab Água laboratório Ambiental Ltda, e da contrarrazão da
empresa Centro de Biologia Experimental Oceanus Ltda., apresentamos a seguinte conclusão.

Todos os parâmetros a serem analisados, e suas frequências, foram determinados pelo órgão ambiental licenciador do
município de Maricá para todas as estações de tratamento de esgoto sob a responsabilidade da Sanemar, portanto a
proporcionalidade entre as quantidades licitadas dos diversos parâmetros será mantida durante o período de vigência
do contrato, posto que todos os parâmetros revestem-se de igual importância. Acrescente-se o fato de que as
quantidades dos itens licitados, sejam os mais custosos ou não, podem, inclusive, serem demandados em quantidades
inferiores àquelas descritas no Termo de Referência, haja vista que resta claro que a contratação será sob demanda.

Ademais, destacamos que todos os valores apresentados pela licitante vencedora estão abaixo dos valores estimados
pela Sanemar.

Por fim, convém ser ressaltado que a licitante vencedora afirma que a minoração do parâmetro "turbidez" decorre de
ação errônea, gerando um prejuízo assimilável pela margem a ser auferida pelos demais itens contratuais. Acrescenta
que, por sua natureza, a realização da análise de turbidez é de baixo valor, pois o resultado já seria obtido
concomitantemente com o resultado de outros parâmetros, sem custos adicionais, trazendo viabilidade de execução
contratual.

Ante o exposto, entendemos não ter havido qualquer violação da legislação vigente, portanto concluímos pela
manutenção do resultado obtido no pregão eletrônico, que demonstrou ser mais vantajoso para esta Companhia."

Com base na manifestação da área técnica, compreendo que, s.m.j, afastamos por completo a afirmação da recorrente
de que existe um "jogo de planilhas" que busca o lucro embutido em futuros termos aditivos pautado na quantidade do
serviço à ser prestado e ao possível aumento dessa estimativa, bem como, que tal contratação seria um fator que
futuramente iria onerar a Contratante.

Em reafirmação ao acima exposto, lembramos que a presente contratação não se trata de Obras ou Serviços de
Engenharia, ou até mesmo de Prestação de Serviços que necessitam de Planilhas de Custos após a etapa de
Julgamento de Propostas, onde poderia ser identificado tal "jogo de planilhas" em insumos ou mão de obra alocada, a
contratação em pauta tem em sua proposta definido todos os itens à serem contratados portanto, sendo a arrematante
obrigada a manter os valores de todos os itens até o valor estimado previsto no processo administrativo.

É importante destacar que os valores estimados mantiveram-se ocultos até o encerramento dos lances, e todas as
empresas tiveram a oportunidade de ofertarem lances mais vantajosos para a Sanemar.

Cumpre ainda evidenciar que as quantidades previstas no Instrumento Convocatório são estimadas com contratação
sob demanda, podendo ser utilizadas quantidades inferiores ao licitado. 

Cabe lembrar ao recorrente que o objetivo do procedimento licitatório é contratar o valor mais vantajoso para a
Administração e queexiste um equívoco da recorrente no entendimento de que pelos preços das demais licitantes
flutuarem próximos ao valor estimado pela Administração traz a confirmaçãode tais outros argumentos trazidos, haja
vista, dentre o total de 4 (quatro) licitantes concorrentes, 2 (dois) permaneceram acima do valor estimado ao final da
etapa de lances. 

Por fim, lembramos que o processo licitatório deve ser regido pelos princípios constitucionais da isonomia, legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e outros correspondentes, e s.m.j, não vislumbro transgressão aos
mesmos.

Assim, por todo o acima exposto, manifesto-me desde já, pelo conhecimento e entendendo pela negativa do
acolhimento do presente recurso, mantendo a decisão de declarar vencedora a empresa CENTRO DE BIOLOGIA
EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA, e assim concluindo, encaminhamento dos autos ao Diretor Presidente, com
fundamento no subitem 14.6 do Edital, para ratificar ou não a análise dos fatos e argumentos trazidos pela Recorrente.

Maricá, RJ., em 30 de setembro de 2020.

Rhana Barros
Pregoeira
Matrícula n. 800.072
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