
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE TREVISO/SC

Referente ao Edital de Pregão Presencial nº 048/2021, Processo Licitatório n.º 63/2021.

Betha Sistemas Ltda., devidamente qualificada nos autos,
vem  com  o  devido  respeito  frente  à  presença  de  Vossa
Ilustríssima  Senhoria,  com  fulcro no  art.  109,  inciso  I,
alínea  “b”  da  Lei  8.666/1993  c/c  art.  45,  inciso  II,
alínea  “c”  da  Lei 12.462/2011,  para  apresentar  

RECURSO  ADMINISTRATIVO  

em  face  da  decisão  que habilitou  e  julgou  a  proposta
apresentada  pela  licitante  IPM SISTEMAS LTDA., de-
clarando-a  vencedora  do presente  certame,  articulando e
deduzindo as ponderações de direito a  seguir.   O  requeri-
mento  em  epígrafe  está  completamente  amparado  no
ordenamento  jurídico pátrio,  razão  pelo  qual  deve  ser
reformada  a  decisão  ora  rebatida,  reconhecendo  as nuli-
dades  que  maculam  o  processo  licitatório  nº  063/2021,
Pregão Presencial nº 048/2021 determinando ao final a sua
anulação. 



Em face disso, pugna a recorrente para que seja ele conhecido e provi-
do, com a justa e indispensável reforma da decisão atacada, nos termos do § 4º, do artigo 109 da Lei
8.666/1993, requer desde já o deferimento do recurso em juízo de retratação, no entanto, caso não
seja esse o entendimento do D.Pregoeiro, que sejam encaminhados à autoridade superior  compe-
tente para julgamento, para o qual aguarda deferimento.

Nestes termos, 
Pede deferimento.

Criciúma/SC, 20 de dezembro de 2021.

Leiz Marcel Macalossi
Betha Sistemas Ltda.
CNPJ 00.456.865/0001-67



DAS RAZÕES RECURSAIS

Processo Licitatório n.º 63/2021
Pregão Presencial nº 048/2021

OBJETO: ESTA LICITAÇÃO TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA WEB COM SOLUÇÃO INFOR-
MATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM ARMAZENAMENTO EM NU-
VEM, POR CONTA DA CONTRATADA, E NÚMERO DE USUÁRIOS ILIMITADOS, IN-
CLUINDO OS SERVIÇOS DE  CONVERSÃO DE DADOS,  IMPLANTAÇÃO,  TREINA-
MENTO, MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA E EVOLUTIVA, BEM COMO SUPORTE
TÉCNICO, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TREVISO/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I -  TER-
MO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE EDITAL.

Trata-se de recurso administrativo, manejado nos autos do pregão em epígrafe, onde o DD. Pregoei-
ro julgou classificada a proposta de preços da empresa IPM Sistemas Ltda., considerando atendidos
os requisitos de habilitação apresentados e declarando-a vencedora do certame. 

I. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE
RECURSO

Inicialmente, comprova-se a tempestividade deste Recurso dada que a
lavratura da sessão pública ocorreu em a 15/12/2021, tendo sido, portanto, cumprido o prazo de 03
(três) dias previsto no artigo 4ª, inciso XVIII da lei 10.520/02.

O presente apelo é tempestivo, e plenamente cabível para a reforma da
decisão vergastada.

Em face disso, pugna a recorrente para que seja ele conhecido e provi-
do, com a justa e indispensável reforma da decisão atacada, consoante às razões abaixo dispostas:



II – DOS FATOS SUBJACENTES

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional
susografado, a recorrente e outras licitantes, dele vieram participar.

Sucede que, após a análise das propostas de preços apresentadas pelos
licitantes, o DD. Pregoeiro culminou por julgar classificada a proposta de preços da empresa IPM
Sistemas Ltda., em ato contínuo considerou atendidos os requisitos de habilitação apresentados, de-
clarando-a vencedora do certame, ao arrepio das normas editalícias. 

III – DAS RAZÕES DA REFORMA E DO DIREITO

Segundo afirma José dos Santos Carvalho Filho, licitação é:

“O procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administra-

ção Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as ofe-

recidas pelos vários interessados, com dois objetivos – a celebração do contrato, ou a

obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico” (in, Manual de Direito
Administrativo, 17ª ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, pág. 210).

O fato de o procedimento licitatório representar um procedimento vin-
culado significa que o “procedimento” a ser utilizado no trâmite do processo licitatório é absoluta-
mente legal, sem qualquer possibilidade de ingerência de motivações de conveniência e oportunida-
de do Administrador Público.

O Objeto a ser licitado até está sujeito a parâmetros de conveniência e
oportunidade. O “procedimento administrativo licitatório” em si não! 

Efetivamente, todas as suas fases e pormenores devem ser subsumidos
a partir da lei, da constituição e dos princípios gerais do direito administrativo. 

Daí se infere que é plena a ingerência dos licitantes, em sede recursal,
na aferição do cumprimento da estrita legalidade no trâmite procedimental, principalmente quando,
para além de mero tecnicismo legal, a ausência de observância da legalidade implica em ferimento
de direitos subjetivos de Impetrante.

Ora,  “A licitação destina-se a garantir  a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promo-

ção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da pu-

blicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento

objetivo e dos que lhes são correlatos” (Art. 3º, Lei 8.666/1993).

Voltando ao campo específico das licitações públicas, os atos do admi-



nistrador público ainda devem estar voltados para a busca da maior competitividade possível, e,
por óbvio, deve ser assegurado a igualdade de condições aos partícipes. 

Os princípios constitucionais repetem-se e desdobram-se em princí-
pios legais, estampados na Lei Federal n.º 8.666/93: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio

constitucional  da  isonomia,  a  seleção  da  proposta  mais  vantajosa

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sus-

tentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vincu-

lação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que

lhes são correlatos.

Em comentários à previsão legal do art. 41, MARÇAL JUSTEN FI-
LHO considera que "o instrumento convocatório cristaliza a competência discricionária da Admi-
nistração, que se vincula a seus termos. Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4º,

pode-se afirmar a estrita vinculação da Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo

quanto àquelas de procedimento. Sob um certo ângulo, o edital é o fundamento de validade dos

atos praticados no curso da licitação na acepção de que a desconformidade entre o edital e os atos

administrativos praticados no curso da licitação se resolve pela invalidade destes últimos. Ao des-

cumprir normas constantes do edital, a Administração Pública frustra a própria razão de ser da

licitação." (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14. ed. São Paulo: Dialéti-

ca, 2010. p. 567/568).(grifo nosso).

O DD. Pregoeiro e Equipe de Apoio julgaram as propostas de preços
das empresas e de habilitação culminando na classificação da empresa IPM Sistemas Ltda.

Pois bem!

Ocorre que o edital era claro, quanto aos critérios de aceitabilidade da
proposta preços, eis que:



Muito embora, não tenha ocorrido a verificação dos valores unitários
da proposta apresentada pela Proponente IPM Sistemas, vez que , não constam no processo licitató-
rio qualquer planilha pormenorizada de valores unitários. 

Percebe-se que, em afronta ao item 7.9, que o pregoeiro descumpriu a
exigência constante da legislação e do edital, ao verificar a compatibilidade da proposta formulada
pelo concorrente classificado em primeiro lugar com o valor máximo da licitação desconsiderando
os valores unitários máximos de referência para a contratação.

Vejamos que  o  Exmo.  Sr. Des.  Carlos Stephanini (Relator no  MS
44122-9) exame  de  questão  similar  sobre  proposta  que  não  preenche  as condições  e  termos
do  Edital, deixa  claro acerca  de  Julgamento  Objetivo:

".... Quanto  ao  Julgamento  Objetivo,  trata-se daquele  que  se  ba-
seia  no  critério  indicado  no  edital bem  como  nos  termos  espe-
cíficos  das  propostas. Esse  princípio  afasta  o  discricionarismo  na
escolha das  propostas,  obrigando  os  julgadores  a  aterem-se ao cri-
tério prefixado na Administração."

Há muito se sabe que no âmbito das compras públicas a regra é licitar,
e para toda licitação, das modalidades previstas no Art. 22 da Lei nº 8.666/1993 e da modalidade
prevista na Lei nº 10.520/2002, a pesquisa de preços é obrigatória.

A pesquisa de preço, ou pesquisa de mercado, é uma das principais,
senão a principal, peça do processo licitatório, pois é com ela que se afere, ou que se pretende aferir,
o valor de mercado de determinado produto ou serviço a ser licitado.

Afinal, trata-se de orçamento quantificado a partir de amplos estudos e
pesquisas de mercado, aí incluídas avaliações quanto aos preços utilizados por órgãos/entidades
equivalentes da administração pública, o que atribui a tal estimativa o requisito da confiança, pró-
prio dos documentos públicos” (destacamos). (Min. Rel. Valmir Campelo. Julgado em 04/082010.)

Dentre as várias funções que a pesquisa de mercado têm no processo
licitatório, “a principal é garantir que o Poder Público identifique o valor real do bem ou do produto
para uma pretensa contratação, de forma que o preço a se pagar seja justo e esteja compatível com a
realidade de mercado” (STJ, 2017, p. 5)



Cabe destacar aqui o Art. 40:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o
regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida
por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e
proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará,
obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
X – o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, con-
forme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fi-
xação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação
em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágra-
fos 1º e 2º do art. 48;

§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

II –  orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços
unitários; (grifo nosso)

O tema pesquisa de preços não se restringe à Lei 8.666/93. O mesmo
está presente no Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o sistema de registro de preços, que deter-
mina em seu Art. 5º:

Art. 5º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de con-
trole e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o se-
guinte: 
IV – realizar pesquisa de mercado para identificação do valor esti-
mado da licitação e, consolidar os dados das pesquisas de mercado
realizadas pelos órgãos e entidades participantes, inclusive nas hipóte-
ses previstas nos §§ 2º e 3º do art. 6º deste Decreto;

Art. 7º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade
de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de
1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de
2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.

Art. 9º O edital de licitação para registro de preços observará o dispos-
to nas Leis nº 8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, e contemplará, no
mínimo:

XI – realização periódica de pesquisa de mercado para comprova-
ção da vantajosidade. (grifo nosso)



No caso em comento, é nítida a falha na execução da pesquisa de pre-
ços, a qual consignou apenas valores máximos obtidos pesquisa realizada na internet de editais que
não apresentam sequer o mesmo objeto (leia-se mesmos sistemas).

A esse respeito, O TCU já se manifestou em diversos acórdãos:

ausência de orçamento do objeto a ser contratado com base em uma
“cesta de preços aceitáveis”, oriunda, por exemplo, de pesquisas junto
a cotação específica com fornecedores,  pesquisa em catálogos com
fornecedores, pesquisa em bases de sistema de compras, avaliação de
contratos recentes ou vigentes, valores adjudicados em licitações de
outros órgãos públicos, valores registrados em atas de RP e analogia
com compras/contratações realizadas por corporações privadas, expur-
gados os valores que manifestamente não representem a realidade do
mercado e, ainda, devidamente detalhado a ponto de expressar a com-
posição de todos os custos unitários (Acórdão nº 5323/2010 – 1ª Câ-
mara).

As estimativas de preços prévias às licitações devem estar baseadas
em cesta de preços aceitáveis, tais como os oriundos de pesquisas di-
retas com fornecedores ou em seus catálogos, valores adjudicados em
licitações de órgãos públicos, sistemas de compras (Comprasnet), va-
lores registrados em atas de SRP, avaliação de contratos recentes ou
vigentes, compras e contratações realizadas por corporações privadas
em condições idênticas ou semelhantes (Acórdão nº 2637/2015 – Ple-
nário).

 administrador  público  responsável  pela  elaboração  da  pesquisa  de
mercado não deve ater-se a somente um parâmetro dos permitidos na
IN 05/2014, pelo contrário, a utilização de mais de uma das ferramen-
tas de pesquisa de preços pode propiciar uma aferição mais exata dos
preços praticados no mercado, tornando o certame mais competitivo e
vantajoso para a Administração Pública (Acórdão nº 2469/2016 – Ple-
nário).

Acerca da descrição do objeto, Santos (2015), assim descreve:

Para adequada coleta de preços é imprescindível a especificação
adequada do objeto.  Isso inclui a correta avaliação do mercado for-
necedor,  as  opções  disponíveis,  marcas  e  modelos  representativos,
condições comuns de fornecimento, especialmente quando houver di-
versos fabricantes. O desempenho da pesquisa de preços é uma função
direta da qualidade da especificação do objeto. Quanto pior a descri-
ção do que se pretende comprar, pior a coerência dos preços de refe-



rência. (grifo nosso)

Não é  demais relembrar  que o processo  licitatório é regra imperativa
no ordenamento jurídico  pátrio, contida no inciso XXI, do art. 37, da Constituição  Federal, sendo
que  a  Administração tem  o dever  de autotutela e, a todo e  qualquer  momento, na  avaliação de
seus atos,  ao  verificar  que há  ilegalidade, poderá anulá-lo  de ofício. 

Notadamente, nos  processos  licitatórios  conduzidos pela administra-
ção pública, a realização de  pesquisa  prévia de preços  compõe elemento indispensável  à realiza-
ção do  certame.

Vale lembrar que não há como se destinar a dotação orçamentária rela-
tiva à cobertura da despesa se não houver um orçamento prévio coerente com o objeto da licitação,
uma estimativa de preço que possa assegurar o êxito do procedimento, portanto a pesquisa de pre-
ços com falhas na instrução do processo caracteriza vício a  macular  todo o procedimento, pois im-
pede  a realização do julgamento objetivo pela falta  de conexão entre objeto e preço, por  instru-
mento de medida diverso, que  consolidou  o  vício insanável  aqui  descrito,  ensejando  a nulidade
do  certame.

Ademais, consoante o princípio da autotutela administrativa, a Admi-
nistração Pública pode rever seus próprios atos, quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos. De
modo a reforçar esta prerrogativa, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula nº 473, estabelecen-
do que:    

“Súmula 473: a administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial. ”  

Em face do exposto, pugna a proponente para que o presente apelo
seja conhecido e provido, de modo que a decisão atacada seja reformada, anulando o processo lici-
tatório em epígrafe.

 
II.  DO  EFEITO SUSPENSIVO APLICADO  AO PRESENTE

RECURSO

É de se observar que a Lei  nº  8.666/1993,  que  rege  o processo  lici-
tatório  como  um  todo,  previu  a  possibilidade  de  aplicação  de  efeito suspensivo  ao recurso in-
terposto contra  decisão que  julgar proposta  apresentada, tal qual ao  caso  em  comento,  senão
vejamos:  

“Art.  109.  Dos  atos  da  Administração  decorrentes da  aplicação



desta  Lei  cabem: 
 I  -  recurso,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis  a  contar  da intima-
ção  do  ato  ou  da  lavratura  da  ata,  nos  casos  de:  (...)  
b)  julgamento  das  propostas; (...)  
§  2º.  O  recurso  previsto  nas  alíneas  "a"  e  "b"  do  inciso  I  deste
artigo  terá  efeito suspensivo,  podendo  a  autoridade  competente,
motivadamente  e  presentes  razões  de interesse  público,  atribuir  ao
recurso  interposto  eficácia  suspensiva  aos  demais  recursos.”(grifo
nosso)  

Portanto,  REQUER  seja  concedido  ao  presente  recurso  efeito sus-
pensivo,  posto  que  o  caso  em  estudo  preenche  o  requisito  legal  previsto  no  parágrafo 2º  do
artigo  109  da  Lei  nº  8.666/1993,  determinando  o  sobrestamento  do  certame licitatório  até  fi-
nal  julgamento  do  mesmo.  

E nesse turno, vale lembrar também que a autoridade poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a r. decisão trará graves consequências à Recorrente. 

III. DOS PEDIDOS

Ante  o  asseverado,  a Recorrente REQUER:   

a) Seja  concedido  efeito  suspensivo  ao  presente  recurso,  com  ful-
cro  no  §2º do artigo 109 da  Lei 8.666/1993;  

b) Sejam  reconhecidas  as  nulidades  aqui  demonstradas,  que  ma-
cularam  o processo  licitatório  em  questão,  para  julgar  procedente  o  recurso  ora  manejado,
devendo ser ANULADO  TODO  O CERTAME, desde  a  fase  de  lances.   

Eis os precisos termos em que pede, aguarda e confia no deferimento.

Criciúma/SC, 20 de dezembro de 2021.

Leiz Marcel Macalossi
Betha Sistemas Ltda.

CNPJ 00.456.865/0001-67
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