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Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisõess

RECURSO:
O presente recurso é tempestivo, em observância ao disposto no item 14, do Edital 006/2020/SANEMAR, cujo termo a
quo foi o dia 21 de setembro de 2020.
No mérito, passa-se a expor os fatos que merecem ser apreciados pelo gestor com a devida atenção, posto que, no
momento da negociação da proposta, houve a manutenção do preço do item 2, que se encontra com valor
evidentemente muito inferior ao valor estimado, tendendo a zero, bem como se verifica que, para compensar tal preço,
outros itens tiveram seus preços mantidos como inegociáveis, cujo peso ponderado é indiscutivelmente relevante no
valor global, com quantidades que representam o maior percentual do contrato a ser celebrado (66,44%). Tal prática é
executada para que a planilha de preço global apresentada pela licitante recorrida possa ser mantida, em detrimento
dos valores dos itens individuais de menor peso percentual em relação ao serviço total. Assim, foram mantidos os
preços mais altos nos itens de maior peso ponderado, apontando para o denominado “jogo de planilhas”, como é o
caso concreto.
A dinâmica dos preços foi assim efetuada pela empresa recorrida: 1 melhor lance de R$ 1.130,0000 e com valor
negociado a R$ 926,5200; 2 pelo melhor lance de R$ 0,0830 e com valor negociado a R$ 0,0800 3 pelo melhor lance
de R$ 1.060,0000 e com valor negociado a R$ 693,0000 4 pelo melhor lance de R$ 17.415,0000 e com valor negociado
a R$ 15.246,0000 5 pelo melhor lance de R$ 6.250,0000 6 pelo melhor lance de R$ 31.360,0000 7 pelo melhor lance
de R$ 26.675,0000 8 pelo melhor lance de R$ 16.480,0000 e com valor negociado a R$ 14.091,0000 9 pelo melhor
lance de R$ 16.650,0000 e com valor negociado a R$ 14.091,0000 10 pelo melhor lance de R$ 12.111,0000 11 pelo
melhor lance de R$ 12.111,1000 12 pelo melhor lance de R$ 13.060,0000 13 pelo melhor lance de R$ 4.844,0000 14
pelo melhor lance de R$ 11.865,0000 15 pelo melhor lance de R$ 3.400,0000 e com valor negociado a R$ 2.310,0000
16 pelo melhor lance de R$ 1.595,0000 17 pelo melhor lance de R$ 1.595,0000 18 pelo melhor lance de R$
16.450,0000 e com valor negociado a R$ 15.401,1200.
Em resumo, os itens negociados foram os itens 1, 3, 4, 8, 9, 15 e 18, tendo havido pequeno ajuste do preço do item 2
– que se manteve inexequível, sendo que os demais itens restantes – 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 tiveram seus preços
mantidos no mesmo preço de lance, portanto, foram inegociáveis, e, portanto, irredutíveis, os itens cujos valores
representam 66,44% do contrato inicial. 
Ora, é evidente que o denominado “jogo de planilhas” é um análise da intenção subjetiva do agente na busca do lucro
embutido em futuros termos aditivos, pautado na quantidade de serviço a ser prestado. Portanto, tanto se deve 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. Assim, é
possível identificar uma situação em que se onera o órgão público por via transversa, 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. Chamamos atenção para o fato de que os preços de todas as
demais licitantes flutuam próximos ao valor estimado pela Administração, que se encontrava oculto até o encerramento
dos lances, conforme previsto no item 11.6, do Edital, o que já apoia e ratifica os argumentos ora lançados que
subsidiam a procedência do presente recurso.
Outrossim, saltam aos olhos os itens alterados durante a negociação, onde se destaca a permanência de um item
inexequível (item 2) e outros itens com preços ajustados para o limite estimado pela Administração, ajustes esses
permitidos durante a negociação, mas que foram efetuados de forma desproporcional ao peso dos itens em sua
quantidade (apenas 33,56% foram adequados ao limite da referência), com o fim de ajustar planilha para logra-se
vencedora, mas com verdadeiro desequilíbrio entre os preços por item. Não por acaso, foram excluídos da negociação
os itens 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14. E para isso, uma lógica: a quantidade de serviço a ser prestada. Destarte,
observa-se que os itens com os preços preservados (66,44%), caso haja aumento de quantidade para a Administração
em termos aditivos póstumos, permitirão que estes preços compensem o preço ofertado para o item 2 e demais itens
apresentados como inegociáveis, alterando, substancialmente, o preço global praticado ao longo do contrato, onerando
a Administração, o que significa que esta não é a proposta mais vantajosa. E 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 8.666/1993, portanto, tal quebra representada pelo jogo de planilhas é vedado legalmente,
inclusive há muito pelo amplamente obstacularizada pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1.650/2006 - TCU -
Plenário; ACÓRDÃO 2276/2020 - PLENÁRIO).
No que concerne, especificamente, ao item 2, confessadamente inexequível pela recorrida (mensagens Ata n.
00006/20, 04/09/2020, 11:15:22h e 12:23:22h), merece o assunto atenção específica, posto que a simples declaração
não supre a análise pontual do pregoeiro, a ensejar diligência para que conheça os motivos reais da oferta tendendo ao
preço zero da recorrida, seja pelo seu estoque, seja pelo desconto obtido junto a fornecedores, para o quê sugere-se a
execução da aludida diligência, com o fim de obter e clarear os motivos que levam ao valor tendendo a zero, ou seja, a
oferta grátis de um serviço previsto com valor de referência de R$924,00 pela Administração, o que afronta os termos
do item 9.8 do Edital. O mesmo se diga aos preços negociados após o encerramento dos lances, eis que a diferença
final entre o primeiro colocado e o segundo foi de R$59.760,99, sendo que esta diferença foi localizada nos itens de
menor quantidade, o que representa ajustes que, torna-se a informar, levam à existência de indícios de um jogo de
planilhas, a ser praticado futuramente durante a execução do contrato.
Por tudo exposto, requer-se a procedência do presente recurso, após a análise detalhada da planilha ofertada e dos
argumentos acima apresentados, em face da violação do disposto no art. 48, da Lei 8.666/93 c/c item 9.8, do Edital e
orientação prevista nos diversos Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), que reconhece 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 de planilhas, o que afeta diretamente os
princípios da vantajosidade e da legalidade, preceitos estabelecidos no art. 3º, da Lei n. 8.666/1993.
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