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Recorrente: Datarain Consulting e Serviços de Tecnologia Ltda. CNPJ nº 32.57.606/0001-27 

Recorrida: Qinetwork Soluções Tecnológicas Ltda. CNPJ nº 08.314.044/0001-06 

 

 

1. Trata-se de recurso interposto pela Licitante DATARAIN CONSULTING E 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, por meio do qual se insurge contra a decisão deste 

Pregoeiro que declarou habilitada e vencedora do certame a Licitante QINETWORK 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, no âmbito do Pregão Eletrônico n º 019/2020, que 

tem como objeto a contratação de empresa especializada visando a prestação dos serviços de 

correio eletrônico (e-mail) corporativo com solução integrada de colaboração e comunicação 

corporativa baseada em Cloud Computing (computação em nuvem), incluindo a implantação, 

migração, integração, suporte técnico, treinamento técnico e treinamento de operação para 

atender às demandas do Coren/SC. 

2. Verificada a tempestividade do ato impugnativo e da contraposição da defesa, 

passo a deliberar sobre o recurso e contrarrazões apresentadas pelas partes. 

 

 

RECURSO - DATARAIN CONSULTING E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. 

 

Em Síntese a RECORRENTE alega em suas razões de recurso o seguinte: 

a) Que a Recorrente foi desclassificada de modo equivocado pelo Pregoeiro, ao 

apresentar proposta manifestadamente inexequível para o item 2 que compõe o 

grupo licitado, visto que o critério de apuração seria o valor global e não os 

valores por itens. 

b) Requer anulação do ato que declarou habilitada e vencedora do certame a 

Recorrida e, por conseguinte, que seja declarada a classificada da proposta da 

Recorrente. 

 

CONTRARRAZÕES - QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. 

 

Em sede de contrarrazões a RECORRIDA alega: 
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a) Que o Pregoeiro agiu de acordo com o exercício regular de direito, observando as 

prerrogativas que lhe são concernentes, bem como os princípios da 

Administração Pública, tendo realizado avaliação cuidadosa da proposta 

apresentada pela empresa Recorrente. 

b) Requer a improcedência total dos pedidos formulados pela Recorrente, em face 

da insubsistência de provas e motivos para a modificação da decisão, bem como 

a manutenção da decisão proferida pelo Pregoeiro do certame. 

 

 

DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS 

 

3. Preliminarmente cumpre destacar que um dos princípios basilares e norteadores 

dos Processos Licitatórios reside na obtenção da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública, contanto que sejam asseguradas as prerrogativas legais que permeiam 

as Licitações Públicas. 

4. Nesse viés, este Pregoeiro possui como dever de salvaguardar a melhor proposta 

ofertada, em decorrência de comprovação dos valores ofertados e da qualificação das 

licitantes, respeitando os ditames legais que viabilizam o devido processo legal nas 

contratações públicas, os quais foram plenamente respeitados e seguidos. 

5. Posto isso, passo a analisar o presente caso, em justaposição à premissa acima. Em 

primeiro lugar, é importante registrar a definição da palavra grupo/lote, segundo os preceitos 

estabelecidos pelo vernáculo da língua Portuguesa, através do Dicionário Aurélio 

(https://www.dicio.com.br/compativel/):   

“Significado de Grupo: Conjunto de pessoas ou de objetos reunidos 
num mesmo lugar, que formam um todo.” 

6. Os objetos que compõem o grupo possuem sua importância específica dentro do 

todo, sem os elementos o grupo não haveria razão de existir, visto que os itens possuem 

atribuições e valores que trabalham de forma coesa para a totalidade, preservando suas 

características. Quando os elementos possuem imperfeições o grupo se torna defeituoso. 

7. Dessa forma, não há como separar ou desconsiderar que os objetos que compõem 

um grupo, possam ser ignorados, pois o conjunte depende dos elementos que o 

constituem/integram.  

8. Imperioso destacar que, nas Licitações do tipo Menor Preço por Grupo/Lote 

Único, os licitantes não reduzem suas ofertas pelo valor global, mas reduzem os valores 

através dos itens que compõem o grupo/lote, ou seja, a disputa acontece em razão do 

https://www.dicio.com.br/compativel/
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abatimento dos preços por itens, e o sistema eletrônico calcula e converte para o preço global 

na fase de lances.  

9. Após a fase de lances, os valores são exibidos no Comprasnet pelo preço global do 

grupo, bem como pelos preços dos itens. Quando um participante apresenta valores acima do 

estimado para determinado item do grupo, ou valor muito abaixo do preço de referência, o 

sistema, emite um alerta ao Pregoeiro, informando que o valor do item que compõe o grupo 

licitado esta inconsistente com o valor estimado. 

10. Além disso, tanto no momento da aceitação, bem como da adjudicação do objeto, 

nas licitações do tipo Menor Preço por Grupo/Lote Único, o sistema eletrônico também exige 

que a outorga seja realizada por item e não pelo valor global da proposta, determinando que 

os preços dos itens devam ser resguardados. 

11. Registra-se ainda, Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União – TCU, que 

estabelece regra que obriga a adjudicação do objeto licitado por item e não por preço global, 

conforme transcritos abaixo:      

 
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por 

preço global, nos editais das licitações para a contratação de 

obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, 

desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda 

de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a 

ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de 

capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade 

do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade. (grifo nosso) 

12. Ademais, o Comprasnet não permite que na fase de negociação, os valores 

negociados sejam iguais a 0 (zero), ou seja, o próprio sistema de Compras do Governo 

Federal direciona em várias fases do certame que os preços por itens devem ser preservados, 

justamente para impedir propostas que possam estar abaixo do preço estimado, 

caracterizando-se como manifestadamente inexequíveis, irrisórias, incompatíveis com o 

praticado pelo mercado. 

13. Em consonância com o exposto, o Tribunal de Contas da União possui 

entedimento pacificado, afirmando que é necessário respeitar os valores dos itens que 

compõem os grupos licitados, objetivando coibir possíveis descaminhos nos Processos 

Licitatórios, conforme trecho do Acordão transcrito abaixo: 

“6. Destaco que o entendimento pacífico nesta Corte de Contas é 
o de que, ainda que haja compatibilidade do preço global, há que 
se ter a adequabilidade dos custos unitários de modo a coibir o 
famígero 'jogo de planilhas'. Assim, em licitações para obras e 



              
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 

Avenida Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos. 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300. 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

Site: www.corensc.gov.br 

 

Coren/SC 

Fls.nº ___ 

serviços, especialmente, sob o regime de empreitada 
por preço global, os responsáveis pela licitação, ao selecionar a 
proposta mais vantajosa para Administração, deverão efetuar 
análise individual dos preços unitários. Verificada a ocorrência de 
itens com preços manifestamente superiores aos praticados no 
mercado, o agente público deve negociar com o licitante vencedor do 
certame novas bases condizentes com os custos de mercado, 
envolvidos na formulação dos preços, e com os valores do projeto 
básico e da planilha de formação de preços.” (Acórdão 2896/2020 – 
Plenário, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) (grifo nosso) 

14. Cumpre salientar outra decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União, que 

trata da importância de se resguardar os preços dos itens independente do regime de 

execução: 

   (...) Ainda nesse ponto, não foram apresentados elementos que 
atestassem a razoabilidade da alegação de que 
'os preços unitários não são os vetores determinantes 
dos preços contratados'. Entende-se que, independentemente do 
regime de execução, os preços unitários sempre influenciarão 
nos preços globais contratados dentro de uma lógica da 
matemática descritiva. (Acórdão 2688/2020 – Plenário, Relator 
Ministro André de Carvalho) (grifo nosso) 
 

15. Portanto, fica claro que os preços dos itens que compõem grupo/lote, os quais 

formam registros no sistema eletrôncio por itens e depois agrupados em lote único, devem ser 

respeitados por todos, esta é a regra.  

16. A Recorrente afirma no ponto 10 do seu recurso, que após intervalo de 

aproximadamente quatro horas após a confirmação da exequibilidade de sua proposta, não 

ocorreram registros formais de eventuais, conversas ou debates via chat. Informo que tal 

afirmação não procede. 

17. Inicialmente cumpre destacar que, a proposta da Recorrente NÃO FOI 

DECLARADA EXEQUÍVEL EM NENHUM MOMENTO DO CERTAME, visto que 

estávamos na fase de julgamento da proposta apresentada. Em segundo lugar a Ata do Pregão, 

que esta disponível a todos no Portal de Compras do Governo Federal, confirma o registro das 

mensagens dentro do período questionado pela licitante:     

19/11/2020 
11:51:23 

Diante da aproximação do horário de almoço, suspenderemos a sessão neste momento e 
retornaremos com a mesma, no dia de hoje (19/11/2020), às 13h30min. Por favor, estejam 

conectados. 

19/11/2020 
13:30:21 

Estamos retornando aos trabalhos do Pregão Eletrônico n.º 019/2020 do Coren/SC. 

19/11/2020 

13:30:45 

Senhores, continuamos analisando do documento enviado pela licitante classificada em primeiro 

lugar para o grupo licitado. 

19/11/2020 
14:31:41 

Senhores Licitantes, ao analisar as informações apresentadas pela empresa classificada em 
primeiro lugar, juntamente com a área técnica do Coren/SC, verificamos que na proposta 

atualizada o item 2 que compõe o grupo licitado, esta com valor incompatível com os preços 
práticos pelo mercado do objeto licitado. 

19/11/2020 Considerando que, das 6 licitantes que estão participando do presente certame, 5 apresentaram 
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14:32:09 preços para o item 2 muito mais próximos dos valores estimados/orçados no instrumento 
convocatório, e compatível com o valor de mercado. 

19/11/2020 
14:32:59 

Considerando que, após análise realizada em Atas de Pregões anteriores, bem como no sistema 
do Banco de Preços com o mesmo objeto licitado para no item 2, não foram encontrados valores 

próximos do apresentado pela licitante para o item 2. 

19/11/2020 
14:33:28 

Considerando que, a licitante não é proprietária do objeto a ser contratado, mas um parceiro, o 
valor apresentado no item 2 é insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da 

contratação. 

19/11/2020 
14:34:08 

Desta forma, a Licitante DATARAIN - CONSULTING E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA esta 
desclassificada do certame, por apresentar valor manifestadamente inexequível e incompatíveis 
com os preços apresentados pelas concorrentes no mercado do objeto licitado para no item 2, 

nos termos dos itens 8.2, 8.2.1, 8.10 “d” e 8.12 do Edital. 

 

18. Neste sentido, a alegação apresentada pela Recorrente não prospera, conforme 

mensagens descritas acima e registrada via chat na Ata do Pregão Eletrônico. 

 

 

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA DATARAIN 

 

19.  Tendo em vista que os argumentos apresentados pela Recorrente demonstraram 

não ter compreendido, ou não ter aceitado os motivos da recusa de sua proposta, 

esclareceremos de forma didática e clara, a fim de não restarem dúvidas. 

20. Alega a Recorrente que o instrumento convocatório define como critério de 

julgamento das propostas o menor preço por grupo/lote único e não por itens, utilizando com 

base de sua defesa o item 2.5 do Termo de Referência, e os itens 6.7.1, 7.5.1 e 7.18 do Edital. 

21. Todavia, da leitura indicada dos itens do Edital, registra-se que eles não 

legitimam/anulam a obrigação de respeitar os valores dos itens do grupo licitado, mesmo que 

o tipo de licitação seja pelo menor preço global/lote, os preços dos itens devem ser 

preservados, conforme comprovam os itens 6.7, 6.7.1, 10.1.4, 10.3 e 10.3.1 do Edital: 

6.7 Para cada item, os preços deverão ter como referência 
os valores máximos admitidos para esta contratação definidos 
no Termo de Referência (Anexo I). (grifo nosso) 

 
6.7.1 Os preços ofertados não poderão ultrapassar os valores 
máximos da contratação definidos no Termo de Referência. No caso 
em que o critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR 
GRUPO/LOTE ÚNICO, A LICITANTE DEVERÁ RESPEITAR, 
TAMBÉM, OS VALORES MÁXIMOS UNITÁRIOS DOS ITENS 
INTEGRANTES DO GRUPO/LOTE, CONFORME O ANEXO I 
DESTE EDITAL. (grifo nosso) 

 
10.1.4 conter os preços unitário e total de cada item e, se for o 
caso, o preço global do grupo, expressos em moeda corrente 
nacional, sendo os valores unitário e total em algarismos e o valor 
global em algarismos e por extenso; (grifo nosso) 
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10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente 
nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em 
algarismos e por extenso (artigo 5º da Lei nº 8.666/93). (grifo nosso) 

 
10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o 
preço global, PREVALECERÃO OS PRIMEIROS; no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. (grifo nosso) 

 

22. Frisa-se que, os valores para a futura contratação, serão registrados tanto por 

item, como pelo valor global (que nada mais é a soma dos valores dos itens), conforme 

estabelece os seguintes itens do Edital:  itens 15.1 e 20, do Termo de Referênica; item 2.1 da 

Minuto de Contrato; e da própria Proposta Atualizada do Anexo III do Edital. Todos os 

dispositivos confirmam que os preços por item serão utilizados como base para o pagamento 

dos serviços e produtos. 

23. Desta Forma, os licitantes que participaram do Pregão deveriam apresentar nas 

propostas os preços por itens e o preço do grupo, sendo que a licitante declarada vencedora do 

grupo, ganharia também a composição de todos os itens que constituem o lote.  

24. Reforçando assim que, os licitantes não poderiam apresentar só o preço global, 

mas deveriam apresenar os preços dos itens em conformidade com as estimativas de custos 

exigidas pelo Edital. 

25. Ademais, a adoção dos referenciais dos itens que compõem o grupo licitado está 

a afatastar o denominado jogo de planilhas, situação pelo qual se procura aumentar o 

quantitativo de itens superavaliados ou a redução de itens subavaliados. 

26. Pontuamos de forma insistente que, nas licitações com julgamento pelo menor 

valor global, há igual dever de avaliar a aceitabilidade dos preços dos itens. Com isso, 

elimina-se, ou ao menos reduz-se, a possibilidade de ocorrência do chamado jogo de planilha, 

durante a execução do contrato, prática proibida pelos Órgãos de Controle.  

27. O Tribunal de Contas da União afirma o seguinte sobre a prática delituosa do 

jogo de planilha nos Processos Licitatórios: 

“É imprescindível a análise dos preços unitários em licitações do 
tipo menor preço global, de modo a se coibir a prática do 
denominado jogo de planilha, que se caracteriza pela elevação dos 
quantitativos de itens que apresentam preços unitários superiores aos 
de mercado e redução dos quantitativos de itens com preços 
inferiores, por meio de aditivos. .” (Acórdão 1618/2019 – Plenário, 
Relator Ministro Marcos Bemquerer) (grifo nosso) 

“Ao selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, 

é preciso verificar se o preço global e os custos unitários são 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/Jogo%2520de%2520Planilha/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/7/sinonimos%253Dtrue?uuid=5d20ba30-3633-11eb-8802-038f151be85d
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/Jogo%2520de%2520Planilha/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/7/sinonimos%253Dtrue?uuid=5d20ba30-3633-11eb-8802-038f151be85d
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/Jogo%2520de%2520Planilha/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/7/sinonimos%253Dtrue?uuid=5d20ba30-3633-11eb-8802-038f151be85d
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/Jogo%2520de%2520Planilha/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/7/sinonimos%253Dtrue?uuid=5d20ba30-3633-11eb-8802-038f151be85d
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compatíveis com os preços praticados no mercado, de modo a 

evitar o jogo de planilhas.” (Acórdão 3524/2007- Segunda Câmara, 

Relator Ministro Benjamin Zymler) (grifo nosso) 

“O julgamento de propostas pelo menor preço global, sem 

análise dos preços unitários e sem estimativa de quantidades, 

pode conduzir à prática de jogo de planilha.” (Acórdão 8117/2011- 

Primeira Câmara, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) (grifo 

nosso) 

28. Deste modo, e em conformidade com os julgados e com os referenciais dos 

valores estabelecidos pelo instrumento convocatório, conclui-se que o respeito aos preços por 

itens, objetiva impedir a ocorrência de itens super ou subavaliados, evitando-se desta maneira 

o jogo de planilhas. 

29. É indiscutivel que nas licitações do tipo Menor Preço por Grupo/Lote Único, os 

valores dos itens que compõem o grupo devem ser preservados e exigidos dos licitantes, 

conforme orientação do Órgão de Controle Externo:  

 “Na fase de negociação posterior à disputa de lances em pregão 

sob a modelagem de adjudicação por preço global de grupo de 

itens, é irregular a aceitação pelo pregoeiro de item com preço 

unitário superior àquele definido na etapa de lances, ainda que o 

valor total do respectivo grupo tenha sido reduzido. A negociação 

de itens de grupo só é admissível se resultar em redução ou 

manutenção dos preços desses itens (art. 4º, inciso XVII, da Lei 

10.520/2002).” (Acórdão 1872/2018 - Plenário, Relator Ministro Vital 

do Rêgo) 

“Constitui irregularidade a aquisição (emissão de empenho) de 
item de grupo adjudicado por preço global, de forma isolada, 
quando o preço unitário adjudicado ao vencedor do lote não for 
o menor lance válido ofertado na disputa relativo ao item, salvo 
quando, justificadamente, ficar demonstrado que é inexequível 
ou inviável, dentro do modelo de execução do contrato.” (Acórdão 
1347/2018 - Plenário, Relator Ministro Bruno Dantas) (grifo nosso) 

30. Os Acórdãos destacados acima demonstram que, o posicionamento do Tribunal 

de Contas da União sobre o tema, direciona para que todos os licitantes apresentem suas 

propostas em consonância com os preços estabelecidos pelo Edital, ou seja, os valores dos 

itens e do grupo necessitam estar em conformidade com os registrados pelo instrumento 

convocatório.  

31. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, já decidiu pela legalidade do procedimento 

que desclassificou licitante que descumpriu exigência estabelecidas pelo insturmento 

convocatório quanto ao preço máximo unitário por item (REsp nº 651.395/SC). 

32. Como podemos ver por todo o exposto, a tese da Recorrente querer de maneira 

forçosa afirmar que o critério de julgamente é somente pelo preço global, sendo que os preços 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/Jogo%2520de%2520Planilha/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/5/sinonimos%253Dtrue?uuid=5d20ba30-3633-11eb-8802-038f151be85d
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/Jogo%2520de%2520Planilha/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/5/sinonimos%253Dtrue?uuid=5d20ba30-3633-11eb-8802-038f151be85d
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/Jogo%2520de%2520Planilha/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/5/sinonimos%253Dtrue?uuid=5d20ba30-3633-11eb-8802-038f151be85d
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/Jogo%2520de%2520Planilha/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/5/sinonimos%253Dtrue?uuid=5d20ba30-3633-11eb-8802-038f151be85d
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/Jogo%2520de%2520Planilha/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/5/sinonimos%253Dtrue?uuid=5d20ba30-3633-11eb-8802-038f151be85d
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/Jogo%2520de%2520Planilha/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/5/sinonimos%253Dtrue?uuid=5d20ba30-3633-11eb-8802-038f151be85d
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/Jogo%2520de%2520Planilha/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/5/sinonimos%253Dtrue?uuid=5d20ba30-3633-11eb-8802-038f151be85d
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/Jogo%2520de%2520Planilha/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/5/sinonimos%253Dtrue?uuid=5d20ba30-3633-11eb-8802-038f151be85d
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dos itens não são importantes, tal alegação não coaduna com os preceitos legiais e exigidos 

pelo instrumento convocatório. 

33. Como se não bastasse, a Recorrente afima categoricamente em seu recurso que: 

“(...) é evidente que não se pode “separar” os itens unitários apenas com a finalidade de 

desclassificar a proposta mais vantajosa à administração – e plenamente exequível”.  

34. Não só é possível, como um dever do Pregoerio proclamar a inaceitabilidade 

quando constatar proposta que apresente itens com preços em desacordo com o instrumento 

convocatório, é o que agrego os julgados já mencionados, bem como o disposto nos itens 6.7, 

6.7.1 e 6.8 do Edital, transcritos abaixo: 

6.7 Para cada item, os preços deverão ter como referência 
os valores máximos admitidos para esta contratação definidos 
no Termo de Referência (Anexo I). (grifo nosso) 

 
6.7.1 (...) a Licitante deverá respeitar, também, os valores 
máximos unitários dos itens integrantes do grupo/lote, conforme 
o Anexo I deste Edital. (grifo nosso) 
 
6.8 A DESCLASSIFICAÇÃO DE UM ÚNICO ITEM POR PREÇO 
EXCESSIVO ENSEJARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
PARA TODO O GRUPO/LOTE. (grifo nosso) 
 

35. De acordo com o exposto, o instrumento conovocatório orienta o Pregoeiro a 

verificar os preços por itens, e caso não estejam compatíveis com os valores de mercado, ou 

apresentem ofertas irreais, abaixo do que se torna possível aceitar, a proposta deve ser 

desclassificada. 

36. A vinculação ao instrumento convocatório deve ser respeitada tanto pelos 

licitantes como pelo ente Público. O Edital cria verdadeira Lei entre as partes, conforme 

entendimento doutrinário e jurisprudencial pacificado. 

37. Desta forma, o Edital é exato ao afirmar que a desclassificação de um único item 

acarretará a desclassificação de todo o grupo/lote, sendo que a regra é aplicada a todos os 

participantes.  

38. Não obstante, a Recorrente apresenta alegações totalmente evasivas, fora da 

realidade, querendo desvirtuar os preceitos legais que o instrumento convocatório impõe, 

conforme transcrito abaixo:  

“Contudo, de modo a buscar justificar o injustificável fez-se 
necessário criar a figura do “preço manifestamente inexequível” 
com base em preço unitário que – repita-se – em tempo algum foi 
critério ou base para o julgamento da proposta conforme todas as 
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principais disposições editalícias. Essa tese beneficia apenas e tão 
somente o segundo colocado, (...)” (grifo nosso) 

 

39. Primeiramente, o instrumento convocatório não criou a figura do preço 

manifestamente inexequível, a lei estabelece a figura no artigo 48, inciso II, Lei nº 

8.666/1993. Além disto, a exigência ao respeito dos preços por itens, está pautada nas 

decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União e já mencionadas. 

40. Em segundo lugar, a aplicação das exigências do Edital para análise dos preços 

dos itens, não beneficia somente o Recorrida, mas a todos que ofertaram lance de acordo com 

o que estabelece o instrumento convocatório e de forma correta, que não é o caso da 

Recorrente. 

41. A argumentação sustentada pela Recorrente em que o critério de julgamento é 

pelo valor global e não por item, esta vinculada ao fato que a licitante errou ao registrar preço 

manifestadamente inexequível para o item 2 do grupo licitado. 

42. A licitante sabe que caso assumisse o erro estaria desclassificado do certame, 

pois a responsabilidade na oferta dos lances é totalmente da Recorrente, e sabia que não 

poderia realizar alterações posteriores, conforme estabelece o item 6.4 do Edital: 

 
6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na 
etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, 
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. (grifo 
nosso) 
  

43. No dia 23/11/2020, às 11h35min, a Recorrente encaminhou e-mail para o 

endereço eletrônico licitacao@corensc.gov.br, questionando o Pregoeiro sobre sua 

desclassificação. A mensagem enviada pela licitante, confirma que ela cometeu erro no 

preenchimento do valor para o item 2 do grupo licitado, assumindo a sua falha, e como vemos 

abaixo: 

“Gostaria realmente de uma rápida conversa telefônica, porém no 
pregão 019/2020, a dataRain foi ganhadora do certame, após um 
tempo desclassificada por um item ser considerável inexequível, após 
leitura do Edital, entendemos que a apuração dos itens se daria pelo 
VALOR GLOBAL e não por ítem. Bem, tivemos o melhor preço, o 
pregoeiro ainda pergunta se conseguiríamos atender a 100% do 
Edital no referido valor (menor preço) e respondemos que sim. Então, 
qual foi a minuciosidade do critério de desclassificação, visto 
preenchermos todos os requisitos? CLARO HOUVE UM ERRO DE 
DIGITAÇÃO NO ÍTEM e não no valor GLOBAL conforme critério do 
Edital, logo entendemos que V.Sa. possa reverter o processo do 
vencedor, já que a lei 8.666 visa a aquisição pelo critério de menor 
preço, evitando gastos adicionais ao erário público, e claramente com 
recurso devido, mesmo julgado improcedente, temos a certeza que 

mailto:licitacao@corensc.gov.br
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isso cai por terra em qualquer tribunal, seja comum ou Tribunal de 
Contas.” (grifo nosso) 
 

44. É indicutível que a Recorrente errou no preenchimento do valor do item 2 do 

grupo licitado, não somente por ter confirmado via e-mail sua falha (prova esta que será 

acostada aos autos do processo), mas principalmente pelo resultado das diligências realizadas 

pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Área Técnica do Coren/SC, com base no item 8.13 do 

Edital: 

8.13 Se houver indícios de sobrepreço (acima do preço de 
mercado) ou inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso 
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser 
efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 
8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade. 
(grifo nosso) 
 

45. Os resultados das diligências, que serão apresentados a seguir, comprovam de 

maneira cristalina que o valor registrado no item 2 do grupo licitado, não é de forma alguma 

similar ou compatível com preços praticados pelo mercado, bem como das propostas 

apresentadas na fase de lances pelos licitantes. 

46. A diligência apresentou o seguinte resultado para o item 2 que compõe o grupo 

licitado, para o prazo contratual de 36 (trinta e seis) meses:   

Item 2 – Aquisição de 5 licenças Google Cloud G Suite Enterprise  

Fonte de Pesquisa  

Termo de Referência Valor total 36 meses 

Relatório Sistema Banco de Preço R$        25.000,00 

Cotação I R$        31.449,60 

Cotação II R$        32.400,00 

Licitantes que Participaram do Certame 

Experts Informática EIRELI – EPP R$        21.000,00 

Datarain Consulting e Serviços de Tecnologia Ltda R$                21,50 

Superexpedientes e Artes Ltda R$        11.000,00 

Fachineli Comunicação Ltda R$        22.735,80 

Qinetwork Soluções Tecnológicas Ltda R$        19.000,00 

Gmaes Telecom Ltda R$        30.600,00 

 

47. Evidentemente é uma afronta a “inteligência de qualquer brasileiro médio” achar 

que o valor apresentado pela Recorrente para o item 2 que compõe o grupo licitado é 

exequível, especialmente tratando-se de produto que não é proprietária, mas mero 

parceiro/distribuidor. 

48. Destacamos que, o valor apresentado pela licitante para o item 2 de R$ 21,50 

(vinte um reais e cinquenta centavos), para período de 36 meses de contrato, é irreal em 

comparação com preço estimado pelo Edital para o mesmo item é de R$ 22.735,80 (vinte e 
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dois mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos). Logo como não desclassificar 

uma proposta com valor para item que beira ao irrisório, simbólico, e incompatível com o que 

o mercado oferta e prática. 

49. Por sua vez, se pegarmos o preço registrado para o item 2 de R$ 21,50 (vinte e 

um reais e cinquenta centavos) da licitante, e dividirmos o valor por 36 meses de contrato, o 

valor mensal que Coren/SC pagaria pela aquisição de 5 licenças Google Cloud G Suite 

Enterprise seria de R$ 0,60 (sessenta centavos) por mês.     

50. Como podemos verificar, não existe explicação que comprove o inexplicável, 

visto que o valor do item 2 para aquisição de 5 licenças Google Cloud G Suite Enterprise da 

Recorrente é claramente inexequível, visto ser totalmente incompatível com o praticado e 

ofertado pelo mercado. 

51. Registra-se também que, a Recorrente no momento que cadastrou sua proposta 

para o item 2 no sistema antes da fase de lances, registrou o valor de R$ 21.960,0000 (vinte 

um mil novecentos reais), comprovando que o erro é claro, como descrito na Ata do Pregão 

Eletrônico:  

Item: 2 - GRUPO 1 - Licenciamento de Direitos de Produção, Distribuição ou Comercialização de Programas de 

Computador 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 

                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas) 

 
CNPJ/CPF Fornecedor 

Porte 

ME/EPP 

Declaração 

ME/EPP/COOP 
Quantidade Valor Unit. Valor Global 

Data/Hora 

Registro 

 32.574.606/0001-27 DATARAIN - 

CONSULTING E 

SERVICOS DE 

TECNOLOGIA 

LTDA 

Não Não 1 R$ 21.960,0000 R$ 21.960,0000 18/11/2020 

20:55:50 

 

52. Desta maneira, a falha cometida pela licitante é inquestionável, conforme provas 

apresentadas até aqui. Ofertar preços aquém daqueles praticados pelo mercado e estabelecidos 

pelo instrumento convocatório, afronta o postulado da legalidade, e dos próprios preceitos 

determinados pelo Edital, caracterizando proposta manifestamente inexequível.  

53. Neste viés, o instrumento convocatório estabelece parâmetros a partir dos quais 

os preços manifestadamente inexequíveis devem ser analisados, conforme dispõe os itens 

8.2.1 e 8.12 do Edital: 

8.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços 
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 
ou à totalidade da remuneração. (grifo nosso) 
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8.12 Considera-se preço manifestamente inexequível aquele 
que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos 
custos decorrentes da contratação ou que não venha a ter 
demonstrada a sua viabilidade por meio de documentação que 
comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes 
com os de mercado do objeto deste Pregão. (grifo nosso) 
 

54. A Lei maior das Licitações Públicas, Lei nº 8.666/93, em seu artigo 44, § 3º 

afirma que:  

Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em 
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os 
quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por 
esta Lei. 
 
[...] 

§ 3º Não se admitirá proposta que apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. (grifo 
nosso)     

 

55. Convém destacar, o dizer sempre expressivo de Hely Lopes Meireles, sobre o 

tema da inexequibilidade de preços: 

“A inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou 
excessivamente baixos, nos prazos impraticáveis de entrega e nas 
condições irrealizáveis de execução diante da realidade do 
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, 
preexistentes ou supervenientes, verificados pela Administração.” 
(MEIRELES, 2010, p. 202). (grifo nosso) 

 

56. Na mesma linha, o Tribunal de Contas da União – TCU proferiu a seguinte 

decisão sobre o tema: 

"9. A desclassificação de propostas em razão de preço tem por 
objetivo evitar que a administração contrate bens ou serviços 
por preços excessivos, desvantajosos em relação à contratação 
direta no mercado, ou inexequíveis/irrisórios, que comprometam 
a satisfação do objeto almejado com consequências danosas à 
administração.” (Acórdão 697/2006 - Plenário, Relator Ministro 
Ubiratan Aguiar) (grifo nosso) 

 

57. Em consonância com o acatado, Joel de Menezes Niebuhr esclarece o seguinte:    

"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 
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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, (...). (NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e 
eletrônico. 4. ed. Curitiba: Zênite,2006. p. 212.)." (grifo nosso) 

 

58. Desta forma, se entende que a desclassificação por proposta manifestadamente 

inexequível deve ser fundamentada, o que foi realizado de forma clara e objetiva após as 

diligências. Marçal Justen Filho sintetiza bem este entendimento ao propor que: 

“(...), a desclassificação por insuficiência de preço deverá ser 

fundamentada. Em hipóteses de inexeqüibilidade e de abuso de 

poder econômico deverá ser minuciosa, alicerçada em fatos e 

evidências concretamente levantados e apontados.” (Comentários 

à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 1998, p 417). (grifo 

nosso) 

59. Dado o exposto, todos os resultados apresentados nas diligências anteriormente a 

desclassificação da Recorrente e postos a termo, corroboram para a decisão de sua 

desclassificação, visto que o item 2 que integra o grupo/lote licitada é manifestadamente 

inexequível. A discrepância é acentuada em comparação com os valores praticados pelo 

mercado. 

60. Oportuno frisar que, as jurisprudências e entendimentos doutrinários, 

apresentados pela Recorrente, não são compatíveis com o objeto licitado, visto que a análise 

deve ser realizada a luz do caso concreto. Logo, os julgados mencionados não servem como 

fundamento para justificar que a desclassificação foi irregular. 

61.  Nesta linha de raciocínio, cumpre apresentar julgado da Recorrente que 

comprova a premissa acima: 

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO, NA 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA. MENOR PREÇO GLOBAL. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. 

LICITANTE QUE APRESENTA PROPOSTA INFERIOR AO VALOR 

MÍNIMO ESTIPULADO PELO EDITAL. MANDAMUS QUE IMPUGNA 

ATO ADMINISTRATIVO QUE OPORTUNIZOU À LICITANTE A 

DEMONSTRAÇÃO DE EXIQUIBILIDADE DA PROPOSTA, COMO 

CONDIÇÃO PARA SUA DECLARAÇÃO COMO VENCEDORA DO 

OBJETO LICITADO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DOS ARTS 48, §§ 

1º E 2º E 43, § 3º, DA LEI N. 8.666/93. PRECEDENTES. (Mandado 

de Segurança Cível Nº 5005674-30.2020.8.24.0000/SC) (grifo nosso) 

62.  Ao analisarmos a decisão verificamos que, o objeto em litígio refere-se a serviço 

de manutenção de edificações, os quais não se coadunam com a natureza da contratação de 
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serviço de correio eletrônico (e-mail) corporativo, visto que possuem características, 

especificidades, e valores distintos. 

63. Em suma, todas as jurisprudências demonstram que os objetos em discussão são 

de serviços incompatíveis com caso em tela, e que não se harmonizam com o objeto da 

presente contratação, visto que são questões totalmente diferentes e devem ser analisadas caso 

a caso.   

 64.  Desta forma, a licitante não logrou êxito em indicar a exequibilidade da sua 

proposta através das decisões apresentadas, limitando-se a fazer ilações comparativas entre 

julgados com objetos distintos do ora discutido. A licitante não comprovou que os preços por 

item não devem ser considerados, quando o tipo de licitação por menor preço por grupo/lote 

único. 

 

 

DO PRINCÍPIO DO PROCEDIMENTO FORMAL 

 

65.  Outro argumento que a Recorrente apresenta é o excesso de formalismo na 

decisão que desclassificou a licitante, pois considera que o Pregoeiro examinou de maneira 

isolada e formal, a requisito irrelevante, pequeno e insignificante. 

66. Depreende-se assim necessário esclarecer que, os valores dos itens que compõem 

o grupo licitado, causam impactos na formulação das propostas e no valor global, logo, não se 

caracteriza como requisito irrelevante, insignificante, ou requer qualificar como excesso de 

formalismo.  

67. Ademais, aceitar uma proposta inexequível sob o fundamento de que, o item que 

compõe o grupo licitado se constitui como insignificante, implica reconhecer o que importa é 

somente o valor global, fato que representa verdadeira ofensa aos ditames exigidos pelo 

Edital, e que já foram comprovados que não prosperam.  

68. Frisa-se que, a formulação das propostas é de inteira responsabilidade da empresa 

licitante, não podendo ser imputada ao Pregoeiro, de forma alguma, a possibilidade ou 

intenção de buscar ou produzir erros. 

69. Diante do exposto, percebe-se que a manifestação da Recorrente em interpor 

recurso nada mais é do que um meio de procrastinar a presente licitação, tendo em vista que a 

Recorrida, atendeu as exigências do Edital convocatório e todos os Anexos. 

70. O direito de recurso é universal e protegido constitucionalmente e na forma do 

artigo 109 da Lei nº 8.666/93, sempre respeitando o princípio da razoabilidade, o que vemos 

estar ausente nas pretensões da Recorrente, que aqui simplesmente se utiliza do popular 
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jargão denominado “jus sperniandi”, que não se confunde com o jus postulandi, esse, sim, sob 

a proteção acima referida. 

71. Cabe salientar que, em nenhum momento a Recorrente conseguiu comprovar a 

viabilidade do preço ofertado para o item 2 que compõe o grupo licitado, muito pelo 

contrário, firmou categoricamente que errou no momento de registro a proposta para o item 

mencionado. 

72. Neste sentido, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e/ou 

violação ao princípio de procedimento formal, visto que foram respeitados e observados todos 

os ditames estabelecidos pelo Edital, bem como as normas que norteiam as Licitações 

Públicas. 

73. Ademais, a empresa Recorrente não baseou suas alegações em qualquer prova 

idônea, de sorte a convencer a Administração que o item 2 que compõe o grupo licitado, é 

preço exequível. 

 74. Desse modo, os aspectos levantados pela Recorrente atacando de maneira a 

direcionar erro seu ao Pregoeiro é algo repugnante, e afrontam os princípios e normas que 

alicerçam as diretrizes das contratações públicas, bem como do próprio instrumento 

convocatório que é claro ao exigir de todos os participantes o respeito aos valores dos itens 

que compõe o grupo licitado. 

75. Nesse sentido, não há nos autos do Processo Licitatório motivo que demonstre a 

impossibilidade de desclassificar e inabilitar a Recorrida, pois tanto em sede de classificação 

de sua proposta, quanto de habilitação, a licitante vencedora cumpriu com todas as exigências 

editalícias, e comprovou que possui condições de suportar e executar fielmente a contratação.  

 76. Por fim, ante todo o exposto, este Pregoeiro do Coren/SC deixa de acatar o 

recurso interposto pela Licitante DATARAIN CONSULTING E SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA LTDA, para o fim de manter inalteradas as decisões que decretaram a 

classificação, a habilitação e a vitória da proposta ofertada pela Licitante QINETWORK 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA no presente Processo Licitatório n.º 

014.926208/2020, referente ao Pregão Eletrônico n.º 019/2020, deste Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina. 

77. Remeta-se o presente processo à Controladoria Geral do Coren/SC, para parecer, 

e então à Presidência do Coren/SC, para análise e decisão, com fulcro no artigo 9º, da Lei n.º 
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10.520/2002, no §4º, do artigo 109, da Lei n.º 8.666/1993, no inciso III, do artigo 7º, do 

Decreto n.º 3.555/2000 e no inciso IV, do artigo 13, do Decreto n.º 10.024/2019.  

 

Florianópolis/SC, 07 de dezembro de 2020. 

 

 

Ronaldo Pierri 

Pregoeiro do Coren/SC 

Mat. nº 325 


