
                                       
 
 

                          RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO AO PREGÃO 004/2020  
 
 

A Pregoeira da Defensoria Pública do Estado do Piauí, no exercício das suas 

atribuições regimentais designadas pela Portaria GPDG nº 364/2020, de 23/09/2020, e por 

força dos art. 4º, incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; art. 8º, inciso 

IV do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e, subsidiariamente, do inciso II do art. 109 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, apresenta, para os fins administrativos a que se 

destinam suas considerações e decisões acerca do Recurso Eletrônico interposto pela L&P 

TOTAL SERVIÇO MECANICO EIRELI, em relação a empresa declarada vencedora do Pregão 

Eletrônico nº 004/2020 que tem por objeto a contratação futura de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem 

dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças, a serem 

executados nos prédios da Defensoria Pública do Estado do Piauí em Teresina-PI. 

 
 

    DO REGISTRO DA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO NO SISTEMA LICITAÇÕES E  
 
 

Foi registrado no Sistema Licitações E e enviado para o email insttucional 
da Coordenação de Licitações e Contratos da Defensoria Pública do Estado do Piauí  a seguinte 
intenção de recurso: 
 

L&P TOTAL SERVIÇO MECANICO EIRELI: 
 

Temos intenção de apresentar recurso contra a habilitação 
da proposta da empresa declarada vencedora pois a 
mesma apresentou proposta em desacordo ao desconto 
apresentado no sistema nos itens do lote arrematado. 

 
 

 

 
Haja vista que a manifestação de intenção de recurso da licitante 

preencheu os requisitos mínimos para suas aceitações, conforme art. 26, do Decreto nº 

5.450/2005 e Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2020/DPE/PI, as mesmas foram aceitas 

nas alegações propostas pelas empresas, tendo em vista promover a transparência dos atos 

do Pregão, por meio de mensagens no Sistema Licitações E com acesso aberto a todos os 

DA ACEITABILIDADE DO REGISTRO DE MANIFESTAÇÃO DE INTEÇÃO DE RECURSO E DO 

PRAZO 



                                       
 
 

demais participantes do certame. Cumpre ressaltar ainda que o Processo Administrativo 

encontra-se tramitando na Plataforma SEI, atráves do número 00303.000372/2020-83, 

cumprindo portanto cláusula do Edital em que há previsão da possibilidade de vistas ao 

autos do processo eletrônico do referido Pregão.  

  
 
 

                                                            DO REGISTRO DAS RAZÕES DO RECURSO                                  

 
 

De acordo com o Decreto nº 10.024/2019, em seu artigo 44, após 
manifestação de intenção de recurso, o prazo para apresentação das razões do recurso seria 
de 03 (três) dias. 

A recorrente inseriu suas razões de recurso no Sistema Licitações E dentro do 

prazo estabelecido, portanto, merecendo terem seu mérito analisado, visto que respeitou os 

prazos estabelecidos nas normas sobre o assunto. 

 
 
 

  DAS RAZÕES DO RECURSO  
 

A Recorrente apresentou as seguintes razões no sistema: 
 
  LP TOTAL SERVIÇO MECANICO EIRELI, sociedade comercial, inscrita no 

CNPJ-MF sob o n.º 10.846.808/0001-48, vem, respeitosamente, por seu 
representante legal ao final assinado, com o devido respeito e no prazo 
de lei, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra decisão que 
classificou proposta da licitante TOP AR CONDICIONADOS LTDA no 
referido certame, em razão do que passa a expor para, ao final, 
requerer. 

 
I - Da tempestividade e Cabimento deste Recurso 

01. Cumpre informar que o presente recurso é interposto 
tempestivamente, dentro do prazo de 3(três) dias uteis. 

II – Dos Fatos Passados no Pregão Eletrônico SRP nº 
004/2020/DPE/PI. 

 
02. Consoante a divulgação do resultado de Julgamento do Pregão 
Eletrônico nº 004/2020, fez assim constar: 
“28/09/2020 às 12:14:44 Senhores Licitantes, após análise do setor 
técnico quanto a exequibilidade da proposta ajustada, a empresa TOP AR 



                                       
 
 

CONDICIONADO LTDA foi declarada vencedora do certame. Conforme 
cláusula 13.1 do Edital, está iniciado o PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS para 
manifestação da intenção de recorrer, em campo próprio do sistema. Att, 
Marta Ramos.” 
03. Com as devidas vênias, o decisório proferido não há como prosperar. 
04. Com efeito, o edital é ato normativo editado pela administração 
pública para disciplinar o processamento do pregão em questão, e que 
não foi objeto de impugnação. 
05. Dessa forma, o descumprimento das regras que vinculam os licitantes, 
é entendida como desrespeito ao princípio da legalidade em sentido 
amplo. 
06. Como leciona Hely Lopes Meirelles: 
“a legalidade, como princípio de administração, significa que o 
administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos 
mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode 
afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. 
(MIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo B rasileiro. 30. Ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005) 
07. Ao Administrador Público só é dado fazer aquilo que a lei autorize, de 
forma prévia e expressa. Daí decorre o importante axioma da 
indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos.”. 

 
08. Ainda para Hely Lopes Meirelles: 

 
“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza” 

(MIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. Ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005) 

09. E o edital de licitação que regula o certame em seu item 8.3.1, 

objetivamente, expressa que o valor do lance/desconto, será ofertado ao 

valor total do lote, conforme verbis: 

 
8.3.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote. 

 
3. QUANTITATIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/VALORES DE MERCADO 

LOTE 1 - PARA TERESINA (CAPITAL) “17 - EXAME DA(S) PROPOSTA(S) DE 

PREÇOS 



                                       
 
 

10. Constata-se que a proposta apresentada pelo licitante TOP AR 

CONDICIONADOS apresenta preços unitários que contrariam 

frontalmente o lance/desconto ofertado. 

11. Tendo a TOP AR CONDICIONADOS descumprido o edital em 

aspecto essencial da documentação  apresentada,  é  dever     da  comissão  

de  licitações  efetuar     a desclassificação da proposta do recorrente, pois 

a falha não admite saneamento. 

12. A falha é insanável porque o licitante consignou objetivamente 

na proposta os preços que deveria ofertar o desconto sobre todo o lote. 

13. A jurisprudência do TCU não só avalizam como recomendam a 

utilização do critério do desconto linear ao lote: 

- Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO. DOU de 23.04.2010, S. 1, p. 151. 

Ementa: determinação à Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego no Amapá (STRE/AP) para que: 

a) nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns, utilize a 

modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica, em 

obediência ao que preceitua o § 1º do art. 4º do Decreto 5.450/2005, 

observando que o sistema de compras eletrônicas do Governo Federal, 

em sua forma atual, já permite a utilização da modalidade eletrônica 

para licitações do tipo "maior desconto"; 
 

b) inclua, em seus contratos administrativos, cláusula com a 

discriminação dos valores a serem pagos às contratadas, especificando 

custos estimados total mensal, e ainda, quando for o caso, o percentual 

do desconto ofertado e a qual o valor esse desconto deve ser aplicado, 

consoante mandamento do inc. III do art. 55 da Lei nº 8.666/1993.  

(alíneas “b.1” e “b.4”, TC-001.681/2010-9, Acórdão nº 1.634/2010-2ª 

Câmara - sublinhamos) 

14. No seu voto no Acórdão nº 3.457/2012-Plenário, o Min. Relator José 

Jorge não hesita em afirmar que: 

“49. A propósito, o critério de julgamento que leva em consideração o 

maior desconto incidente sobre uma base referencial já é amplamente 

adotado - e legitimado pelo TCU - na contratação de combustíveis, 

passagens aéreas e manutenção de veículos no modelo tradicional, ou 

seja, sem empresa interposta (Acórdão nº 818/2008 - 2ª Câmara)” 

15. Ora, não pode um critério de julgamento ser válido para um 

determinado serviço e para outro não, quando a Lei não fez esse corte. 



                                       
 
 

16. E é o que foi expresso no Edital. Não deve haver seletividade sobre 

onde o licitante vai aplicar o desconto. 

17. E o desconto ofertado foi de 61,58% (sessenta e um virgula 

cinquenta oito por cento) sobre o valor do lote 1, fazendo incidir o 

percentual sobre cada item da planilha. 

18. Desobedecendo o Edital, a lei e a jurisprudência o licitante 

apresentou itens sem cumprir o desconto ofertado o que desclassifica 

sua proposta. 

19. Recorde-se, ainda, que a formulação da proposta econômica é de 

inteira responsabilidade da empresa licitante, que deverá arcar com as 

consequências de sua apresentação faltosa. 

20. Neste sentido, merece ser destacado o que rege o TCU ao asseverar 

que “a cotação apresentada e levada em consideração para efeito de 

julgamento será de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não 

sendo reconhecido, durante o julgamento das propostas, o direito de 

pleitear alteração” (Licitações & Contratos - Orientações Básicas, pag. 

97). 

21. Assim, a falha perpetrada pelo licitante é insanável, sendo devida a 

desclassificação da referida proposta do certame, em obediência aos 

princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e da isonomia. 

22. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios 

já firmou posição de que, se há descumprimento de regra expressa, a 

solução é a desclassificação do licitante: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 

DESCLASSIFICAÇÃO DO RECORRENTE POR APRESENTAR PROPOSTA EM 

DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. VALOR UNITÁRIO DE ITENS 

SUPERIOR AO MÁXIMO ESTIPULADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO 

EDITAL DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO, EM DECORRÊNCIA DA INVERSÃO DAS FASES DE 

HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 

ESTADUAL DE LICITAÇÕES QUE PREVÊ A ANTECEDÊNCIA DA FASE DE 

CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. LEGALIDADE DO ATO 

DE DESCLASSIFICAÇÃO. COMISSÃO DE LICITAÇÃO QUE AGIU NOS 

ESTRITOS TERMOS  DO EDITAL, AO QUAL SE ACHA VINCULADA. AUSÊNCIA 

DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 



                                       
 
 

RAZOABILIDADE. NÃO CARACTERIZADO FUNDAMENTO RELEVANTE DA 

MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJPR - 4ª C.Cível - AI - 912191-5 - Curitiba - Rel.: Maria Aparecida Blanco 

de Lima - Unânime - - J. 07.08.2012)   

MANDADO DE SEGURANÇA LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 26/2010 - DESCLASSIFICAÇÃO DO AGRAVANTE
 PROPOSTA APRESENTADA SEM A INDICAÇÃO DE PRAZO DE 
VALIDADE DESCUMPRIMENTO DO EDITAL "CONTER IDENTIFICAÇÃO DO 
PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS APRESENTADAS, 
INCLUSIVE NA ETAPA DE LANCES VERBAIS DO PREGÃO, QUE SERÁ DE, NO 
MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA 
DO PREGÃO" (ITEM 10.2.9) INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO 
SUSPENSIVO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 

1. Não restando preenchido um dos itens do edital descabe a 
permanência do 
agravante no certame licitatório, sob pena de violação dos princípios da 
isonomia, legalidade e impessoalidade administrativa. 

2. Aceitar que seja suprida a apresentação de determinado requisito é 
privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o 
princípio 
da igualdade entre os licitantes. 

(TJPR - 4ª C.Cível - AI - 688900-3 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: Luís 
Carlos Xavier - Unânime - - J. 01.02.2011) 

III – Requerimento 
23. Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria, receba e conheça o 

presente recurso, para que desclassifique a licitante TOP AR 

CONDICIONADOS LTDA, sob pena de nulidade de todo o certame, ante ao 

flagrante descumprimento aos princípios da legalidade, do julgamento 

objetivo, da vinculação ao edital, da isonomia. 

24. Na hipótese da Comissão de Licitação não reconsiderar sua decisão, 

que o presente seja encaminha do à Autoridade Hierarquicamente 

Superior e competente para apreciar e acolher as razões e motivos 

aduzidos, a fim de que seja dado TOTAL PROVIMENTO no sentido de 

determinar a reforma do ato administrativo que classificou a referida 

proposta, desclassificando a proposta da licitante TOP AR 

CONDICIONADOS LTDA, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 

responsabilidade disciplinar, c ivil e criminal. Nestes termos, Pede 



                                       
 
 

deferimento. 

 

 

                                         DAS CONTRARRAZÕES                                                                                              

 

A empresa TOP AR CONDICIONADO LTDA apresentou no dia 02/10/2020 

as contrarrazões no sistema Licitações E, considerado tempestivo, embora tenha anexado no 

sistema antes do início do prazo para inserção, com as seguintes alegações:  

 

Não merece prosperar as razões da recorrente, haja vista, que 
a licitante vencedora apresentou valores para todos os itens 
que compõe o lote próximo dos valores colocados pelas 
empresas classificadas em primeiro lugar e abaixo dos preços 
estimados pela administração e, portanto em conformidade 
com o exigido no edital em seu item 9.2.  
9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que 
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 
preço manifestamente inexequível. Ora se a licitante 
vencedora cumpriu todas as exigências para não ser 
desclassificada e não foi feita nenhuma diligência na etapa de 
aceitação que exigisse o desconto linear nesse sentido não 
merece prosperar as razões da Recorrente, uma vez que a LP 
TOTAL SERVIÇO MECANICO EIRELI esta tentando induzir a 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ em erro. 
Repita-se: o edital não exige desconto linear, idêntico ou igual 
em nenhum dos seus itens ou anexos. O edital de licitação que 
regula o certame em seu item 8.3.1, objetivamente, expressa 
que o valor do lance será ofertado ao valor total do lote, 
conforme verbis: 
8.3.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote. 
Ora se o edital em seus termos não disciplina em nenhum 
momento o desconto linear, alertamos para o Art. 41, da Lei 
de Licitações - Lei 8666/93: 
“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada” 
A Recorrente pelo seu inconformismo de não ter apresentado 
uma proposta mais vantajosa para administração, busca 
apenas tumultuar o procedimento licitatório por meio de 
argumentos que não prevalecem, seja no TCU, no Judiciário 



                                       
 
 

ou na doutrina. Diante disto a recorrente pleiteou o confronto 
da contra razoada com os artigos da Lei de Licitações. 

 

 
 

  DA ANÁLISE DO RECURSO  
 
 

Após análise tanto da intenção de recurso como das razões do recurso, 

verifico que a recorrente aponta as seguintes “irregularidades” cometidas durante a 

condução no certame:  

• Constata-se que a proposta apresentada pelo licitante TOP AR 

CONDICIONADOS apresenta preços unitários que contrariam 

frontalmente o lance/desconto ofertado, tendo a TOP AR 

CONDICIONADOS descumprido o edital em aspecto essencial da 

documentação apresentada, é dever da comissão de licitações 

efetuar adesclassificação da proposta do recorrente, pois a falha 

não admite saneamento. 

Em relação a esta alegação, é de extrema importância tecer as seguintes 

considerações de inicío: 

O entendimento que mais se caoduna com o certame ora recorrido, é o de 

que a licitação por lote é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por 

consolidar as entregas a partir de um único fornecedor vencedor do referido LOTE, gerando 

assim maior eficiência na gestão contratual, bem como no processo de entrega ou 

prestação de serviços, haja vista que é notório o fato de que ao se utilizar de muitos 

fornecedores para entrega, aumenta-se a incidência de possibilidades de atrasos, 

resultando em necessidade de armazenamento de itens no almoxarifado visando a 

consolidação de todos os itens relacionados ao LOTE para a localidade aplicada, 

consequentemente ampliando-se o custo operacional do projeto para a Administração.  

Assim, o critério estabelecido no Edital do Pregão 004/2020 (Cláusula 4.3) 



                                       
 
 

é o menor preço e adjudicação do Lote com todos os serviços descriminados pelo valor 

unitário e a quantidade, em conformidade com o decreto nº 11.319/2004.  

A empresa declarada vencedora apresentou a proposta ajustada 

tempestivamente e foi submetida a análise por critérios técnicos pelo Setor responsável, 

sendo constatado que os preços expostos em planilha para os serviços constantes no lote 

não poderiam ser considerados de plano como inexequíveis, embora o valor ofertado 

esteja bem abaixo do preço estimado para licitação antes da ocorrência de lances.  

 Não há razão em desclassificar uma empresa tão somente pelo fato de 

supor que ela não irá cumprir com as obrigações firmadas em contrato, levando em 

consideração principalmente o fato de que o valor total ofertado pelo Lote está bem abaixo 

do valo estimado para Licitação em 61,58% (sessenta e um vírgula cinquenta e oito por 

cento), posto que esse é um dos principais objetivos da Administração Pública ao realizar 

Licitação na modalidade Pregão, conseguir o menor preço por meio da disputa em lances 

para execução de bens e serviços comuns. 

O certame ora em questão, teve a participação efetiva de 13 (treze) 

empresas na fase de oferta de lances na sala de disputa, devido ao número elevado e 

consequente aumento da concorrência, era evidente que o valor seria reduzido 

consideravalmente a cada lance ofertado, resultando assim em um menor valor final pelo 

Lote bem abaixo do valor estimado, não podendo este ser considerando de antemão como 

impossível de ser praticado, principalmente após submeter a análise técnica que concluiu 

não ser possível considerar os preços apresentados na proposta ajustada como 

inexequível.  

  Nesse sentido, Joel de Menezes Niebuhr esclarece que: 

 
"O que importa à Administração Pública é que a licitação e o 
contrato lhe propiciem resultado concreto. Para tanto, é 
imprescindível avaliar se as propostas lançadas pelos 
licitantes possuem condições concretas de serem executadas 
(que são exequíveis). Não basta selecionar a proposta com o 



                                       
 
 

melhor preço ou com a melhor qualidade: é imperioso 
verificar-se se ela pode ser mantida, ou seja, se o licitante 
tem meios para adimplir a obrigação a ser assumida 
(NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 4. 
ed. Curitiba: Zênite,2006. p. 212.)." (grifo nosso). 
 

No que tange a alegação da obrigatoriedade do desconto no valor total do 

lote incidir linearmente em cada um dos preços unitários dos serviços contidos neste, já é 

possível desconsiderar este argumento, haja vista não haver previsão no edital. A previsão do 

edital em seu item 8.3.1, restritivamente, expressa que o valor do lance será ofertado ao valor 

total do lote, conforme abaixo: 

8.3.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote. 
 

Outrossim,  corroborando o posicionamento de que não é necessário o 

desconto do valor total do lote incidir em cada preço unitário, colaciono os seguintes 

entendimentos do Tribunal de Contas da União:  

Acórdão nº 963/2004 – Plenário do TCU: “52. Inicialmente, 
cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da 
planilha de custos são variáveis, e dependem da 
característica e estrutura de custos de cada organização. 

Outros são decorrentes de lei ou acordos coletivos, sendo 
responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso 
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante 
do previsto em lei, e ainda assim, for considerada 

exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao 
licitante suportar o ônus do seu erro.”(grifo nosso) 

Igualmente o Acórdão 4.621/2009 – Segunda Câmara, TCU:   

“Quanto se realiza licitação pelo menor preço global, 
interessa primordialmente para a Administração o valor 
global apresentado pelos licitantes. É com base nesses 
valores apresentados que a Administração analisará as 
propostas no tocante aos preços de acordo com os 
dispositivos legais pertinentes (por exemplo, a exeqüibilidade 
dos valores ofertados, a compatibilidade com os preços de 

mercado e a prática ou não de valores abusivos). (...) 
Exemplifico. Digamos que no quesito férias legais, em 
evidente desacerto com as normas trabalhistas, uma licitante 
aponha o porcentual de zero por cento. Entretanto, 

avaliando-se a margem de lucro da empresa, verifica-se que 
poderia haver uma diminuição dessa margem para cobrir os 
custos de férias e ainda garantir-se a exeqüibilidade da 

proposta. Em tendo apresentado essa licitante o menor 



                                       
 
 

preço, parece-me que ofenderia os princípios da 
razoabilidade e da economicidade desclassificar a proposta 

mais vantajosa e exeqüível por um erro que, além de poder 

ser caracterizado como formal, também não prejudicou a 
análise do preço global de acordo com as normas pertinentes. 
Afirmo que a falha pode ser considerada um erro formal 
porque a sua ocorrência não teria trazido nenhuma 
conseqüência prática sobre o andamento da licitação. 

Primeiro, porque não se pode falar em qualquer benefício 
para a licitante, pois o que interessa tanto para ela quanto 
para a Administração é o preço global contratado. (...) Em 
suma, penso que seria um formalismo exacerbado 
desclassificar uma empresa em tal situação, além de 
caracterizar a prática de ato antieconômico.” (Rel. Min. 
Benjamin Zymler)        

 

Eis ainda que, é vedado à Administração Pública realizar ingerências na 

formação de preços da licitante. Neste sentido:  

“Nas terceirizações realizadas no âmbito da Administração 
Pública veda-se a ingerência do órgão ou entidade 
contratante na formação dos preços da contratada, 

especialmente quando referirem-se à custos variáveis.”  

 

Assim, o que importa para a Administração é o valor global da proposta e 

não os valores unitários descritos nas planilhas, pois, a PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE 

PREÇOS é um instrumento importante para subsidiar a Administração com informações sobre 

a composição do preço a ser contratado, de modo a aferir sua exeqüibilidade, sendo peça 

fundamental para auxiliar no processo de repactuação, no reajustamento de preços e na 

análise do reequilíbrio econômico-financeiro de contratos.  

Portanto, conclui-se, diante da fundamentação supracitada, que por si só 

não sustenta a argumentação da Recorrente, no que tange o pedido de desclassificação da 

empresa declarada vencedora TOP AR CONDICIONADO LTDA, aduzindo que a proposta 

apresentada pelo licitante apresenta preços unitários que contrariam frontalmente o 

lance/desconto ofertado, uma vez que a empresa ao elaborar suas planilhas deveria ajustá-las 

refletindo a sua realidade e, conseqüentemente, essa autonomia torna-se de exclusiva 



                                       
 
 

responsabilidade da licitante de dimensionar e equacionar os componentes do preço 

ofertado, inclusive sendo aplicado sanções no caso de descumprimento de clausulas 

contratuais, não podendo se alegar antecipadamente a inexequibilidade de sua proposta, e 

tampouco fazer exigências que não estão previstas no edital quanto ao desconto na formação 

dos preços unitários da empresa. 

 

 

  DA DECISÃO  
 

Em face do acima exposto, mantenho a decisão tomada, concluindo pelo 

INDEFERIMENTO do recurso impetrado pela L&P TOTAL SERVIÇO MECANICO EIRELI, 

submetendo a presente decisão à Autoridade Superior, conforme inciso VII, do art. 17, do 

Decreto nº. 10.024/2019. 

 

 
Teresina, 08 de outubro de 2020 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Marta Lorena Monteiro Ramos 
                  Pregoeira 
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