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DECISÃO 

 

Trata-se de Pregão Presencial n° 020/2018, que versa sobre a eventual contratação 

de empresa para manutenção de ar-condicionado, a fim de atender as necessidades do 

Município de Pinheiros – ES. 

 

O Pregão foi aberto no dia 08 (oito) de novembro de 2018, às 08h00min, estando 

presente toda a Comissão Permanente de Licitação e Pregão, sendo presidida por esta 

Pregoeira, onde participaram as empresas: 1 – SG CONSTRUTORA CIVIL EIRELI; 2 – 

SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME; 3 – JESSICA SOUZA REZENDE; 4 – 

CONSERTECH – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PEÇAS LTDA; 5 – NCS SERVIÇOS 

& ENGENHARIA LTDA; 6 – MAQFORT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – 

ME. 

 

O certame ocorreu dentro dos parâmetros legais, sendo que na fase do 

credenciamento, a empresa NCS levantou questionamentos em desfavor das empresas SG 

PAVIMENTAÇÃO; MAQFORT; CONSERTECH e SCHULTZ, afirmando que tais 

empresas não possuem CNAE compatível com o objeto da licitação.  

 

Tais alegações foram analisadas e julgadas improcedentes pela CPL, entendendo 

que com o CNAE que as empresas questionadas apresentaram, estas são aptas para 

desenvolver a função objeto dos autos, visto que se trata de CNAE para centrais de ar-

condicionado, um serviço mais complexo que o licitado pelo Município. Sendo que o 

profissional habilitado para desenvolver tal função, também é habilitado para desenvolver a 

que se licita, considerando que ambos são aparelhos de ar-condicionado.  

 

Porém, a empresa NCS continuou seus questionamentos, desta vez em desfavor 

das empresas SG e SCHULTZ. Sendo que contra a empresa SG foi alegado que esta teria 

apresentado a terceira alteração contratual sem autenticação e, contra a empresa SCHULTZ a 

empresa questionante alega que o sócio Jaci Costa não poderia representar a empresa, vez que 

este se encontrava na posição de sócio participativo e não administrador.  

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO 

 

No que tange ao questionamento em desfavor da empresa SG, este foi sanado ao 

verificar que a alteração contratual que é mencionada pela questionante foi apresentada com a 

chancela eletrônica da junta comercial, o que valida o documento por poder confirmar via site 

a sua veracidade, o que foi determinante para julgar o questionamento improcedente. 

 

Tais questionamentos e julgamentos podem ser confirmados na ata do certame, 

qual se encontra às fls. 401/410.  

 

Passada a fase de credenciamento, prosseguiu-se com a abertura dos envelopes 

das propostas de preços, por ser uma prática desta Municipalidade amparada por Lei Estadual, 

regulamentada por Decreto Municipal, para depois serem abertas as habilitações.  

 

Abertas as propostas iniciou-se a fase de lances verbais, qual se dividiu em cinco 

lotes, assim como previu o edital, por ser cada lote representante de uma Secretaria do 

Município. Assim, a empresa SCHULTZ foi vencedora do primeiro lote, tendo a empresa SG 

vencido os demais.  

 

No momento da sessão as empresas JÉSSICA SOUZA REZENDE – MEI e NCS 

SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA manifestaram seu interesse de recorrer, apresentando 

suas razões verbalmente, o que foi fator determinante para suspensão do certame para análise 

e julgamento destes. 

 

Pois bem, antes mesmo de analisar os questionamentos, a CPL se deu conta de um 

descuido na fase inicial do procedimento licitatório, onde foi dividido o pregão por lotes e não 

por itens. A disparidade até então imperceptível, veio à tona quando em uma reunião a 

Comissão percebeu que não seria possível licitar por lotes, vez que se trata do mesmo serviço 

e, considerando a diferença de preços de um lote para outro, o Município estaria contratando 

um mesmo serviço por preços diversos, o que não é admissível. 

 

Assim, o mencionado no parágrafo acima se torna mais visível quando observa-se 

a disparidade dos preços de cada item em comparação com os lotes, o que por si só é motivo 

de anulação do certame, sob a égide do poder de auto-tutela da Administração Pública. 
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Além do mais, mesmo que não necessário aprofundar nesta matéria, ante as razões 

acima, se faz veemente a necessidade de ventilar sobre o ocorrido no certame, devido a 

enorme diferença dos preços finais para os valores iniciais e do orçado pela Administração. 

 

Verificando-se da ata de fls. 401/410, é possível perceber que os valores 

apresentam uma diferença média de mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) da proposta 

final para o valor orçado. O que representa uma média de desconto de mais de 50% 

(cinqüenta por cento). 

 

A priori parece vantajoso para o Município uma contratação com valores bem 

abaixo da média, no entanto, não se faz seguro, nem é de interesse do Administração Pública 

a celebração de contrato com valores inexeqüíveis, visto que ao invés de benefícios para o 

Município, acarretaria apenas em prejuízo. 

 

Ademais, a maior estranheza por parte da Comissão se deu pela diferença absurda 

de preços já no lance inicial. Prática exercida pela empresa Schultz durante todo o certame, o 

que inibia a participação dos demais licitantes, restringindo a competição. 

 

Tal situação é plenamente comprovada quando se observa os vencedores e a 

diferença dos valores em que foram encerrados os lances. Principalmente quando se compara 

o valor final dos lotes com o valor de referência da administração.  

 

Para melhor esclarecer sobre o tema, vale ressaltar um dos objetivos e obrigações 

da licitação é a observância dos valores de mercado para com o valor apresentado nas 

propostas, mantendo no certame apenas aquelas que estiverem em conformidade com os 

valores de média de mercado, atas de registros de preços, termo de referência dentre outros, 

para que não ocorra a situação do abuso econômico pelas empresas. 

 

Recordando que o abuso econômico que pode ser praticado pelas empresas não se 

dá apenas com a supervalorização dos preços para induzir a Administração a contratar com 

preços superfaturados. Mas também pode se considerar abuso econômico, quando as 
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empresas propõem preços muito inferiores da média de mercado, impossibilitando a disputa 

das demais empresas participantes, visando contratar com a Administração, para 

posteriormente se valer de benefícios legais como reajustes contratuais. 

 

Esta pratica é vedada pelo texto do artigo 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 que 

previu, o seguinte:  

 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos:  

[...] 

 IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, 

conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial 

competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais 

deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a 

desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; Grifo nosso.  

 

Além do mais, o tema também é discutido pela doutrina, tendo o respeitado 

Professor Jesse Torres lecionado da seguinte forma: 

 

Preço inviável é aquele que sequer cobre o custo do produto, da obre ou do serviço. 

Inaceitável que empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa cotar preço 

abaixo do custo, o que a levaria a arcar com prejuízo se saísse vencedora do certame, 

adjudicando-lhe o respectivo objeto. Tal fato, por incongruente com a razão de 

existir de todo empreendimento comercial ou industrial (o lucro), conduz, 

necessariamente, à presunção de que a empresa que assim age está a abusar do 

poder econômico, com o fim de ganhar mercado ilegitimamente, inclusive 

asfixiando competidores de menor porte. São hipóteses previstas na Lei n° 

4.137, de 10.09.62, que regula a repressão ao abuso do poder econômico. 

(PEREIRA JÚNIOR, 2007, p. 557-558) Grifo nosso. 

 

Considerando ainda que com a postura da empresa Schultz apenas uma empresa 

entrava na disputa até o fim, resta mais que comprovado o abuso do poder econômico, o que 

colocou em risco a execução do certame. 
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Sendo assim, somados os acontecimentos narrados no início da presente, com os 

demais aqui elencados, a CPL em homenagem aos princípios da moralidade, legalidade, 

probidade administrativa, da competitividade, da indistinção e todos os que a estes são 

correlatos, decide por anular o presente certame. 

 

Desta feita, não vislumbramos outra forma de garantir o objetivo da licitação a 

não ser pela abertura de novo certame, ante a fragilidade deste causada pela postura dos 

licitantes, bem como pelo descuido da Comissão ao publicar o edital por lotes.  

 

Outrossim, devido a tanto, não se faz necessário o julgamento de mérito dos 

recursos ante a perda do objeto pela nulidade do ato decidida no parágrafo anterior. 

  

Intime-se a todos, disponibilizando cópia integral desta no site do Município. 

 

Publique-se, Registre-se. 

 

Pinheiros – ES, 24 de Dezembro de 2018. 

 

 

VANEY LACERDA FERNANDES  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão 

 

 

 
ELIZABETE BATISTA PEREIRA e SILVA                                      JORDANA FAVARO ALTOÉ 

                        Membro                                                                                           Membro 

 

 

 

 

LEONARDO TEIXEIRA GUIMARÃES                                      DIEGO ALVES ASSIS FERNANDES  

                        Membro                                                                                           Membro 

 

 

 WANDERLAN OLIVEIRA XAVIER                   

                        Membro                                                            


