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PARECER N.º 3.927/2022 

Protocolo n.º 60.570 

Consulente 

Prefeitura Municipal de Registro/SP 

Termos da Consulta 

“Venho através deste, solicitar análise e parecer quanto ao recurso apresentado pela 

empresa ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA. contra o resultado do Pregão 

Eletrônico n.º 048/2022. Informo que não houve apresentação de contrarrazão, porém, a 

Administração realizou diligências acerca dos apontamentos. Seguem, portanto, o Edital e o 

relatório com o resultado da licitação. Em tempo, informo que por se tratar de licitação por 

lote, os valores unitários ainda não foram readequados, podendo sofrer alterações. Devido ao 

tamanho dos arquivos, a peça recursal, Atestado de Capacidade Técnica da empresa R M R 

SAUDE OCUPACIONAL LTDA., os documentos enviados em resposta da diligência, serão 

encaminhados no e-mail seguinte.” 

Relatório 

Trata-se de consulta formulada pela Prefeitura Municipal de Registro, Estado de São 

Paulo, por intermédio da Chefe de Compras, Marjorie Yuri Tamashiro, na qual pugna pelo 

exame das razões recursais interpostas pela empresa ALFA EXCELÊNCIA DIAGNÓSTICA 

LTDA., nos autos do Pregão Eletrônico n.º 048/2022 (Edital n.º 067/2022), em face da 

decisão que reputou a empresa R M R SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. vencedora dos lotes 

4, 6, 7, 8 e 9. Informa que a empresa recorrida não apresentou contrarrazões e que os preços 

readequados aos lances ainda não foram apresentados pelos licitantes vencedores. 

É a síntese do questionamento, passe-se ao Parecer. 

Orientação 

A Prefeitura do Município de Registro/SP deflagrou edital de pregão eletrônico do tipo 

registro de preços objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de exames ocupacionais. De acordo com o Relatório dos Vencedores, duas empresas 

foram reputadas vencedoras dos lotes postos à disputa, sendo: i) RMR SAÚDE 

OCUPACIONAL LTDA.: Lotes 4, 6, 7, 8 e 9; ii) ALFA EXCELÊNCIA DIAGNÓSTICA 

LTDA.: Lotes 1, 2, 3 e 5. 

Encerrada a etapa competitiva, houve manifestação da intenção de recorrer por parte da 

licitante Alfa Excelência Diagnóstica Ltda., donde apontou, resumidamente, inexequibilidade 

dos preços ofertados e suspeita quanto à validade do atestado de capacidade técnica 

apresentados pela empresa RMR Saúde Ocupacional Ltda., notadamente em razão de dois 
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pontos: 1) a data de sua emissão ocorreu às vésperas da abertura da sessão pública na 

plataforma eletrônica; 2) foi assinado por terceiro que não integra o contrato social da 

empresa emitente do atestado de capacidade técnica. Não houve apresentação de 

contrarrazões. 

Os pontos atacados merecem enfrentamento individualizado. 

1) Inexequibilidade da proposta da empresa Recorrida 

 A empresa RMR Saúde Ocupacional Ltda. sagrou-se vencedora dos Lotes 4, 6, 7, 8 e 9, 

tendo ofertado, após exaurida a fase de lances, respectivamente, os seguintes valores: 

Lote 4 – Item 11: ref. 50 unidades/serviços de exame de audiometria 

tonal, com valor unitário de R$ 22,85, totalizando R$ 1.142,50; 

 Valor orçado: R$ 90,59 ou R$ 4.529,75, com base em dois 

orçamentos. 

Lote 6 – item 10: ref. 50 unidades/serviços de exame de acuidade 

visual, com valor unitário de R$ 4,00, totalizando R$ 200,00; 

 Valor orçado: R$ 140,00 ou R$ 7.000,00, com base em dois 

orçamentos. 

Lote 7 – item 4: ref. 50 unidades/serviços de exame de 

eletrocardiograma, com valor unitário de R$ 18,00, totalizando R$ 

900,00; 

 Valor orçado: R$ 85,48 ou R$ 4.274,25, com base em quatro 

orçamentos. 

Lote 7 – item 38: ref. 50 unidades/serviços de exame de 

ecocardiograma, com valor unitário de R$ 140,00, totalizando R$ 

7.000,00; 

 Valor orçado: R$ 175,00 ou R$ 8.750,00, com base em dois 

orçamentos. 

Lote 8 – item 5: ref. 50 unidades/serviços de exame em 

eletroencefalograma (EEG), com valor unitário de R$ 18,00, 

totalizando R$ 900,00; 

 Valor orçado: R$ 223,71 ou R$ 11.185,50, com base em dois 

orçamentos. 

Lote 9 – item 6: ref. 100 unidades/serviços de exame em espirometria 

simples, com valo unitário de R$ 16,00, totalizando R$ 1.600,00. 

 Valor orçado: R$ 67,17 ou R$ 6.717,00, com base em um 

orçamento. 

http://www.gepam.adm.br/


ORIENTAÇÃO CONSULTIVA 

 

 
GEPAM – Gestão Pública, Auditoria Contábil, Assessoria e Consultoria em Administração Municipal 
Alameda Jarbas Bento da Silva, 268 | Vila Cicma | Fone: (18) 3521-5386 | CEP 17800-000 | Adamantina/SP 

 www.gepam.adm.br |e-mail: gepam@gepam.adm.br 
 

3 

 Na totalidade (valor global), a proposta final da empresa recorrida foi na ordem de R$ 

11.742,50 (onze mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). O orçamento 

estimativo era de R$ 42.456,50 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e 

cinquenta centavos). 

 Pois bem. Aduz a Recorrente que a proposta ofertada não gozaria de exequibilidade. 

Aliás, apresenta grande arrazoado no qual define a inexequibilidade, aponta seus riscos para a 

Administração, além de trazer ensinamentos doutrinários e posições jurisprudenciais, sem, 

contudo, apontar ou apresentar os indícios que poderiam confirmar a inexequibilidade. 

Talvez, é verdade, nem poderia fazê-lo, afinal, a formação do preço está rodeada de 

circunstâncias que, com maior ou menor grau, afetam a precificação final. Outrossim, cada 

atividade empresarial sujeita-se a variantes diferentes; cada licitante é detentor de 

peculiaridades que afetam a base de formulação da proposta. 

 O edital de Pregão n.º 67/2022, no item 18.6, subitem 18.6.1, ao disciplinar as 

hipóteses de desclassificação da proposta, limitou-se a informar que as propostas, quando 

manifestamente inexequíveis, seriam desclassificadas. Mais adiante, a norma editalícia, em 

seu item 18.7,  estabeleceu que qualquer interessado pode requerer a realização de diligência 

para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. Confira-se: 

18.7. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências 

para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo 

apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

[Destacamos]. 

Por sua vez, a Lei de Licitações – norma jurídica eleita para reger o torneio – em seu art. 

48, previu mecanismo aritmético para apurar a exequibilidade da proposta comercial. Em 

verdade, trata-se de cálculo que sinaliza eventual impossibilidade de cumprimento do valor 

ofertado. Diz, portanto, que a fórmula ali consignada conduz à inexequibilidade relativa. 

Consoante fixa o dispositivo, se o valor constante da proposta apresentada for inferior a 

70% (setenta por cento) do menor valor obtido entre a média aritmética das propostas 

superiores a 50% do valor orçado pela administração ou do valor orçado pela administração, 

sinalizada estará a impossibilidade de cumprimento da proposta. 

Com efeito: 

 
Art. 48. Serão desclassificadas: 

[...] 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com 

preços manifestamente inexeqüiveis, 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. 
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§ 1º. Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se 

manifestamente inexeqüíveis, 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. 

[...] 

  

 Observe-se, dessa forma, que dois cálculos iniciais devem ser realizados pelo Pregoeiro 

e sua Equipe de Apoio.  De modo geral, a alínea “a”, do § 1º, do art. 48, da Lei de 

Licitações, orienta o Pregoeiro, a partir do valor orçado pela Administração, destacar todas as 

propostas (e, tratando-se de pregão, o último lance) cujos valores sejam superiores a 50% 

(cinquenta por cento) daquele valor e deles extrair a respectiva a média aritmética, para, 

enfim, aplicar o percentual de 70% (setenta por cento). No que tange a alínea “b”, do § 1º, do 

art. 48, da Lei n.º 8.666/93, determina-se que sob o valor orçado da administração seja 

aplicado o percentual de 70%. Em suma, em conformidade com o § 1º, do artigo 48, da Lei 

n.º 8.666/93, reputa-se inexequível a proposta (lance final) cujo valor seja inferior a 70% 

(setenta por cento) do menor valor apurado na forma das alíneas “a” e “b”, do referido 

parágrafo. 

 Para os fins de apuração da sinalização de inexequibilidade, informa-se que o preço 

médio ou valor orçado serão aqueles que constam do arquivo “.xls” denominado Mapa de 

Preço Médio, donde foram extraídos o que segue: 

Valor Orçado Pela Administração 

Lote Nome do Exame R$ 

4 EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL 4.529,75 

6 EXAME DE ACUIDADE VISUAL 7.000,00 

7 ELETROCARDIOGRAMA 4.274,25 

7 ECOCARDIOGRAMA 8.750,00 

8 ELETROENCEFALOGRAMA - EEG 11.185,50 

9 ESPIROMETRIA SIMPLES 6.717,00 

1.1) Cálculo de inexequibilidade para cada Lote vencido pela empresa RMR 

1.1.1) Lote n.º 04 – Exame de Audiometria Tonal 

 

Parâmetros fixados pela Administração 

 

Valor Global Orçado/Preço Máximo Aceitável................................................... R$ 4.529,75 

50% do Valor Global/ Preço Máximo Aceitável ................................................. R$ 2.264,87 

 

Lances Finais 

Proponente Lance Final 

1. RMR Saúde Ocupacional  R$ 1.142,50 
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2. Alfa Excelência Diagnóstica Ltda. R$ 1.165,00 

3. Clínica Médica Louveira Ltda. R$ 2.000,00 

 

Cálculo de que trata a alínea “a”, do § 1º, do art. 48  apurar a média aritmética com 

base nos lances finais com valores superiores a cinquenta por cento do valor orçado pela 

Administração, ou seja, lances superiores a R$ 2.264,87 

 

Nenhuma proposta/lance final deve ser selecionada para os fins da alínea “a”. Não é 

possível calcular uma média aritmética válida. Adotar o resultado zero provocaria efeitos 

indesejados na apuração da exequibilidade. 

 

Cálculo de que trata a alínea “b”, do § 1º, do art. 48  valor orçado pela administração 

x 70% 

 

R$ 4.529,75 * 0,70 = R$ 3.170,82 

 

Resultado 

 

Conforme parte final do § 1º, e considerando o descarte da equação contida na alínea “a”, a 

proposta final apresentada pela RMR, no valor de R$ 1.142,50, é inferior ao resultado 

obtido na alínea “b”, estando, portanto, sinalizada a sua inexequibilidade.  

1.1.2) Lote 6 – Exame de Acuidade Visual 

 

Parâmetros fixados pela Administração 

 

Valor Global Orçado/Preço Máximo Aceitável................................................... R$ 7.000,00 

50% do Valor Global/ Preço Máximo Aceitável ................................................. R$ 3.500,00 

 

Lances Finais 

Proponente Lance Final 

1. RMR Saúde Ocupacional  R$ 200,00 

2. Clínica Médica Louveira Ltda. R$ 2.100,00 

3. Alfa Excelência Diagnóstica Ltda.  R$ 8.400,00 

 

Cálculo de que trata a alínea “a”, do § 1º, do art. 48  calcular a média aritmética com 

base nos lances finais com valores superiores a cinquenta por cento do valor orçado pela 

administração, ou seja, lances superiores a R$ 3.500,00 

 

Não é possível calcular média aritmética válida com base em proposta única. O cálculo 

aritmético deve ser descartado. 

 

Cálculo de que trata a alínea “b”, do § 1º, do art. 48  valor orçado pela administração 

x 70% 

 

R$ 7.000,00 * 0,70 = R$ 4.900,00 

 

Resultado: 
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Conforme parte final do § 1º, e considerando o descarte da equação contida na alínea “a”, a 

proposta final apresentada pela RMR, no valor de R$ 200,00, é inferior ao resultado 

apurado na alínea “b”, estando, portanto, sinalizada a sua inexequibilidade. 

1.1.3) Lote 7 – Eletrocardiograma e Ecocardiograma 

 

Parâmetros fixados pela Administração 

 

Valor Global Orçado/Preço Máximo Aceitável............................................... R$ 13.024,25* 

50% do Valor Global/ Preço Máximo Aceitável ................................................. R$ 6.512,12 

* Soma dos valores dos Itens 41 (R$ 4.274,25) e 42 (R$ 8.750,00), do mapa de preço 

médio. 

 

Lances Finais 

Proponente Lance Final 

1. RMR Saúde Ocupacional  R$ 7.900,00 

2. Clínica Médica Louveira Ltda. R$ 15.600,00 

3. Alfa Excelência Diagnóstica Ltda.  R$ 15.629,00 

 

Cálculo de que trata a alínea “a”, do § 1º, do art. 48  calcular a média aritmética com 

base nos lances finais com valores superiores a cinquenta por cento do valor orçado pela 

administração, ou seja, lances superiores a R$ 6.512,12 

 

As propostas 1, 2 e 3 estão acima de 50% do valor orçado. Logo, todas devem ser 

selecionadas para os fins de apuração da média aritmética, que resultou em R$ 13.043,00. 

 

R$ 13.043,00 * 0,70% = R$ 9.130,10 

 

Cálculo de que trata a alínea “b”, do § 1º, do art. 48   valor orçado pela administração 

x 70% 

 

R$ 13.024,25 * 0,70 = R$ 9.116,97 

 

Resultado: 

 

Conforme parte final do § 1º, será inexequível a proposta final cujo valor seja inferior ao 

menor valor apurado nas alíneas “a” (R$ 9.130,10) e “b” (R$ 9.116,97). O menor valor 

apurado é R$ 9.116,97. Logo, o lance final apresentado pela empresa RMR, no valor de R$ 

7.900,00, é inexequível. 

1.1.4) Lote 8 - ELETROENCEFALOGRAMA - EEG 

 

Parâmetros fixados pela Administração 
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Valor Global Orçado/Preço Máximo Aceitável................................................. R$ 11.185,00 

50% do Valor Global/ Preço Máximo Aceitável ................................................. R$ 5.592,50 

 

Lances Finais 

Proponente Lance Final 

1. RMR Saúde Ocupacional  R$ 900,00 

2. Clínica Médica Louveira Ltda. R$ 9.000,00 

3. Alfa Excelência Diagnóstica Ltda.  R$ 13.422,50 

 

Cálculo de que trata a alínea “a”, do § 1º, do art. 48  calcular a média aritmética com 

base nos lances finais com valores superiores a cinquenta por cento do valor orçado pela 

administração, ou seja, lances superiores a R$ 5.592,50 

 

Apenas as Propostas 2 e 3 devem ser selecionadas para fins de apuração da média 

aritmética, afinal, estão com valor superior a 50% do valor orçado pela Administração, 

resultando em R$ 11.211,25. 

 

R$ 11.211,25 * 0,70% = R$ 7.847,87 

 

Cálculo de que trata a alínea “b”, do § 1º, do art. 48  valor orçado pela 

administração x 70% 

 

R$ 11.185,00 * 0,70 = R$ 7.829,50 

 

Resultado: 

 

Conforme parte final do § 1º, será inexequível a proposta final cujo valor seja inferior ao 

menor valor apurado nas alíneas “a” (R$ 7.847,87) e “b” (R$ 7.829,50). O menor valor 

apurado é R$ 7.829,50. Logo, o lance final apresentado pela empresa RMR, no valor de R$ 

900,00, é inexequível. 

1.1.5) Lote 9 - Espirometria Simples 

 

Parâmetros fixados pela Administração 

 

Valor Global Orçado/Preço Máximo Aceitável................................................... R$ 6.717,00 

50% do Valor Global/ Preço Máximo Aceitável ................................................. R$ 3.358,50 

 

Lances Finais 

Proponente Lance Final 

1. RMR Saúde Ocupacional  R$ 1.600,00 

2. Clínica Médica Louveira Ltda. R$ 7.000,00 

3. Alfa Excelência Diagnóstica Ltda.  R$ 8.060,00 

 

Cálculo de que trata a alínea “a”, do § 1º, do art. 48  calcular a média aritmética com 

base nos lances finais com valores superiores a cinquenta por cento do valor orçado pela 

administração, ou seja, lances superiores a R$ 3.358,50 
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Apenas as Propostas 2 e 3 devem ser selecionadas para fins de apuração da média 

aritmética, afinal, são superiores a 50% do valor orçado pela Administração, resultando em 

R$ 7.530,00.  

 

R$ 7.530,00 * 0,70% = R$ 5.271,00 

 

Cálculo de que trata a alínea “b”, do § 1º, do art. 48  valor orçado pela 

administração x 70% 

 

R$ 6.717,00 * 0,70 = R$ 4.701,90 

 

Resultado: 

 

Conforme parte final do § 1º, será inexequível a proposta final cujo valor seja inferior ao 

menor valor apurado nas alíneas “a” (R$ 5.271,00) e “b” (R$ 4.701,90). O menor valor 

apurado é R$ 4.701,90. Logo, o lance final apresentado pela empresa RMR, no valor de R$ 

1.600,00, é inexequível. 

1.2. Conclusões sobre a exequibilidade e a diligência realizada 

Realizados os cálculos com base no critério estabelecido em lei, notadamente em razão 

da inexistência de critérios ou das dificuldades existentes para definir critérios objetivos para 

tal mister, verificou-se que os lances finais apresentados pela empresa RMR estão 

sinalizados pela inexequibilidade. Alguns preços, aliás, são inquestionavelmente 

inexequíveis, conforme destacado adiante. 

A inexequibilidade, de fato, não deve ensejar a desclassificação automática ou sumária 

do licitante, admitindo-se tal comportamento apenas em caráter excepcionalíssimo, conforme 

assentado pela jurisprudência do TCU. Agiu corretamente o Pregoeiro, que, mesmo na etapa 

recursal, ao ser provocado pela empresa Alfa, inaugurou a diligência para o fim de obter, do 

vencedor, informações complementares, ou seja, a planilha analítica com os critérios e 

variantes que formam o preço ofertado, ou seja, os custos diretos e indiretos. 

Infelizmente, a planilha apresentada pela RMR, data vênia, apresenta falhas que 

comprometem o exame adequado da composição final do preço ofertado. Aliás, 

aparentemente, o empresário parece desconhecer as informações inerentes à composição dos 

custos diretos e indiretos que incidem para a confecção de cada exame adjudicado. Desta 

maneira, quem não dispuser de informações fidedignas e confiáveis acerca dos custos 

necessários a executar uma prestação não poderá assegurar que sua proposta seja exequível. 

Inclusive, nota-se que a empresa vencedora consignou, conforme planilha de formação de 

preços, que os custos para executar a prestação serão superiores ao próprio valor ofertado. Ao 

que indica, a empresa trabalhará “no vermelho”, fato que é incongruente com a razão de 

existir de todo empreendimento comercial, industrial ou de prestação de serviços, a intenção 

de lucrar, ainda que minimamente.  
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Sobre a necessidade de demonstração da composição dos custos, Justen Filho
1
 assevera 

que a ausência de informações razoáveis deverá produzir a desclassificação, senão vejamos: 

Se os dados disponíveis no âmbito da Administração induzirem à 

inexequibilidade, o pregoeiro deverá solicitar esclarecimentos 

complementares ao licitante. Deverá indagar os custos diretos e indiretos, 

inclusive solicitando o imediato encaminhamento de planilhas (o que poderá 

ser obrigatório em determinados casos, tal como abaixo apontado). Se o 

licitante não lograr apresentar uma explicação razoável, deverá produzir-se a 

desclassificação de sua proposta. Afinal, a ignorância do licitante quanto aos 

custos e outras informações pertinentes à execução da proposta é um forte 

indicativo de que a execução do contrato é incerta ou dependerá de variáveis 

fora do controle do licitante. 

Diante da precariedade da planilha de custos, sugere-se à Administração: 

a) pugne junto à RMR a apresentação de nova planilha analítica, donde se espera que o 

licitante vencedor forneça informações detalhadas acerca dos custos diretos e indiretos que 

incidem sobre a atividade de realizar exames ocupacionais, de modo a demonstrar mínima 

razoabilidade da precificação final ofertada; ou 

b) diante da inquestionável presença de ofertas incompatíveis e desproporcionais com 

as estimativas de preços realizada pela Administração, desclassificar a licitante. Para tanto, 

considere-se o que segue: 

O exame EEG (Lote 8), cujo lance final da RMR foi de R$ 18,00 (dezoito reais), foi, 

em 2018 e 2019, faturado para a empresa Suero, respectivamente, por R$ 72,33 (NF n.º 6087) 

e 74,49 (7355). 

O exame de acuidade visual (lote 6), cujo lance final da RMR foi de R$ 4,00 (quatro 

reais), foi, em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, faturados para a empresa Suero, 

respetivamente, por R$ 16,05, R$ 16,69, R$ 17,19, R$ 17,19, R$ 17,19 e R$ 17,19. 

Finalmente, acentua-se que, por vezes, o erro pode não estar no preço ofertado pelo 

particular, mas, na própria estimativa realizada pela administração. Daí, então, a importância 

de valer-se de fontes confiáveis de pesquisa de preços, devendo-se priorizar a diversificação 

dos componentes da cesta de preços, e não se limitar apenas nas famigeradas cotações perante 

fornecedores do ramo pertinente. 

2. Atestado de capacidade técnica: Declaração ao invés de atestado 

O segundo ponto atacado pelo Recorrente diz respeito a forma pelo qual foi apresentada 

a prova de desempenho anterior. Para a empresa Alfa, a licitante vencedora não teria 

apresentado, para fins de habilitação, atestado de capacidade técnica, mas mera declaração.  

                                                 
1
 JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão. Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico. 5. ed. rev. 

atual, São Paulo: Dialética, 2009. Págs. 369 e 370. 
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A Lei de Licitações, ao tratar da comprovação do desempenho anterior, de fato, fez 

alusão à palavra “atestado”, conforme se infere do inc. II, c/c § 1º, do art. 30, da Lei de 

Licitações. Confira-se: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

[...] 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

[...] 

§ 1º. A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, 

no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 

a: 

[Destacamos]. 

No entanto, o espírito da lei não foi a de considerar que apenas existirá desempenho 

anterior – experiência – quando for trazido aos autos apenas o atestado em seu sentido 

jurídico. Contenta-se, a Lei, com o conteúdo expressado, cuja fraude ou falsidade sujeita-se à 

apuração administrativa, civil e penal. 

Ademais, não se pode olvidar que a licitação constitui-se meio para se atingir a seleção 

da proposta mais vantajosa, corolário da aplicação da teoria do formalismo moderado. Assim, 

inabilitar qualquer proponente por meros desvios quanto à forma apresenta-se como conduta 

desproporcional. 

Outrossim, a prova de desempenho anterior se destina a verificar se aquele que se 

apresenta para a Administração dispõe de antecedentes ou de experiências anteriores capazes 

de indicar ou de revelar a sua aptidão para executar a prestação. É uma prova de que a 

empresa ou profissional executou parcela semelhante. Havendo falsidade ou fraude na 

declaração ou atestação, sujeita-se o declarante às penas legais. 

Nesse ponto, o recurso não deve ser acolhido. 

3. Atestado assinado por colaborador da empresa emitente  

 O terceiro ponto questionado refere-se à invalidade do ato de subscrição do atestado 

de capacidade técnica apresentado, que, para a Recorrente, não guardaria consonância com os 

poderes outorgados pelo contrato social ou haveria extrapolamento do exercício do objeto 

social. 

De acordo com a documentação apresentada, trata-se de atestado assinado por 

colaborador da empresa Suero Terraplanagem, que, após diligência realizada pela 

administração, teve a legitimidade confirmada, luz da declaração assinada pelo sócio-diretor 

da empresa, Diego Rocha Suero. 
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A confirmação realizada pelo sócio-diretor evidencia, além do seu pleno conhecimento 

das condutas do seu colaborador, que o ato declarado é válido. Do contrário, evidentemente,  

o representante da empresa teria manifestado a nulidade da declaração. 

Ante a ausência de contestação do sócio-diretor da Suero, que ao contrário, confirmou a 

validade do ato cometido pelo colaborador, forçoso reconhecer pela legalidade do atestado 

para os fins de qualificação técnica. 

Conclusão 

 Ante às considerações expostas, S.M.J., conclui-se o recurso interposto pela empresa 

Alfa é parcialmente procedente, notadamente no tocante à exequibilidade dos lances finais 

apresentados pela RMR. Assim, o Pregoeiro, ante a fragilidade e precariedade da planilha de 

composição de preços apresentada pela RMR, pode: a) decretar a desclassificação, ante a 

ausência de informações razoáveis capazes de demonstrar que a proposta apresentada é 

suficiente para cobrir os custos diretos e indiretos da futura prestação de serviços; ou, b) 

pugnar, novamente, pela apresentação de nova planilha, com a exposição e lançamentos 

adequados a comprovar a razoabilidade ou suficiência dos preços ofertados. 

Adamantina/SP, 12 de julho de 2022. 

 

 

 

 

Rafael Antonio Shimada 

Consultor 
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