
 
 
 
 
 
 
 

Prezado Pregoeiro 
À Gramadotur 
Ref.: pregão eletrônico n°30/2021 
 
CONTRARRAZÕES AO RECURSO interposto pela SE7E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA, o 
que faz pelas razões abaixo dispostas: 
 
 

I. DA TEMPESTIVIDADE 
 

Considerando o prazo estabelecido para a apresentação da contrarrazão, até dia 
27/08/2021 às 17:45, são as razões ora formuladas plenamente tempestivas. 
 
 

II. DOS FATOS 
 

A Se7e Informação e Comunicação foi inabilitada no do certame e, apresentou intenção 
de recurso após a Foco Produções ter sido declarada vencedora no dia 20/08/2021 (dia vinte de 
agosto de dois mil e vinte e um) às 18:19:32. O recurso interposto pela empresa Se7e tem como 
principal alegação de que a documentação de certidão de ação cível apresentada, também serve 
de comprovação para certidão negativa de falências, concordatárias, falimentares e de 
recuperação judicial.  Vejamos que, a irregularidade da presente licitação não está neste fato 
narrado acima, e sim, nas razões abaixo dispostas: 

 
 

III. DOS DIREITOS  
 

- DA NÃO APRESENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA 

A previsão legislativa de comprovação de exequibilidade da proposta se faz necessária 
para minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual , tendo em vista que o particular 
ofertou um preço que não será suficiente para cumprir a obrigação constante no edital. Além disso, 
a comprovação de exequibilidade destina-se a tutelar valor juridicamente relevante, qual seja, o 
de que as atividades econômicas sejam lucrativas, promovendo a circulação de riquezas no país. 

Ou seja, quando solicitada tal documentação para a licitante provisoriamente vencedora 
do certame, proporciona para a mesma demonstrar de maneira detalhada a viabilidade da 
proposta. E claro, além da planilha de custos (abrangendo todos as despesas bem como, lucros e 
impostos/tributos), deverão ser anexadas juntamente notas fiscais ou ainda contratos anteriores 
ou em andamento, semelhantes ao objeto da presente licitação, e que possua o valor compatível 
com o ofertado pela mesma neste certame. Restando realmente comprovada a exequibilidade da 
proposta atual, não correndo riscos de prejuízos à Administração. Verifica-se no sistema que a 



 
 
 
 
 
 
 
diligência do pregoeiro se fez necessária visto o valor ínfimo apresentado pelo licitante, causando 
dúvidas à Administração de praticabilidade na prestação dos serviços. 

Após esta explanação, vejamos as mensagens no sistema eletrônico Portal de Compras 
Públicas: 
 

 
20/08/2021 11:31:03 - Sistema - Motivo: Em atendimento ao item 5.17.2. do edital, fica aberto 
o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada. 

 
20/08/2021 11:31:10 - Pregoeiro - O não envio do documento de proposta adequada ao último 
lance ofertado dentro do prazo ensejará a desclassificação do licitante, passando a Autarquia 
a convocação dos demais licitantes em ordem de classificação. 

 
20/08/2021 11:31:20 - Pregoeiro - Conforme item 5.18.3 do edital, solicito à empresa que 
apresente proposta detalhada de custos que garanta a exequibilidade da proposta, como 
condição para a adjudicação do objeto e assinatura do contrato. 
 

 
O pregoeiro foi claro e taxativo quando disse que o encaminhamento da planilha de custos 

que garanta a exequibilidade da proposta era CONDIÇÃO para a adjudicação do lote e assinatura 
do contrato. Bem como, que a empresa tinha o prazo de 2 (duas) horas para enviar a referida 
documentação.  

 
Conforme o próprio sistema, verifica-se que a empresa Se7e Informação e Comunicação NÃO 

apresentou a comprovação de exequibilidade da proposta. O pregoeiro registrou a solicitação após 
a negociação com a licitante, porém, a diligência NÃO foi atendida pela empresa, sendo apenas 
anexada no Portal, a proposta de preços atualizada sem nenhuma comprovação de 
exequibilidade/planilha de custos. 

 
O item 5.17.2 do edital faz a seguinte previsão: 

 

 
5.17.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme 
Modelo de Proposta de Preços – Anexo 02, devidamente assinada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados.   

5.17.2.1. O não envio do documento de proposta adequada ao último lance ofertado 
ensejará a desclassificação do licitante, passando a Autarquia a convocação dos 
demais licitantes em ordem de classificação. 

 



 
 
 
 
 
 
 

O edital, em seu item 5.18.3, citado pelo próprio pregoeiro no chat do sistema, prevê: 
 

 
5.18.3. Em caso de dúvidas quanto a exequibilidade dos valores ofertados, poderá a 
Administração exigir que o licitante vencedor apresente proposta detalhada de custos que 
garanta a exequibilidade da proposta, como condição para a adjudicação do objeto e 
assinatura do contrato. 
 

 
Conforme a Lei 8.666/93 - aplicada subsidiariamente - vejamos o artigo 48 da referida Lei 

de Licitações: 
 

 
Art. 48.  Serão desclassificadas: 
 
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;  
 
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente 
especificadas no ato convocatório da licitação. 
 

 
Ainda que o licitante tenha encaminhado esta documentação por outro meio, o item 6.1 

do edital prevê que os documentos para habilitação do licitante deverão ser encaminhados apenas 
pelo sistema eletrônico, ficando vedado e inutilizável os documentos encaminhados ou entregues 
por outro meio diferente do Portal de Compras Públicas, bem como, em data e horário posterior 
ao estabelecido pelo pregoeiro no sistema (duas horas após a comunicação do chat do mesmo 
dia da disputa). Caso seja aceito documentação enviada irregularmente, será ato contra a 
Administração, que fere os princípios constitucionais e licitatórios, especialmente: isonomia, 
legalidade, probidade administrativa, publicidade e transparência. 
 

 
6.1. Os documentos exigidos para habilitação serão encaminhados via sistema eletrônico. 
 

 
Em citação à lei, observa-se o inciso XI do artigo 4° da Lei 10.520/2002 que prevê o seguinte: 

 

 
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 
pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 



 
 
 
 
 
 
 

Dessa forma, havendo motivos legais e regras editalícias para a desclassificação da 
licitante, não há que se falar em habilitação da empresa Se7e neste certame, tendo em vista que 
a mesma descumpriu diligência do pregoeiro e não está habilitada visto que deixou de apresentar 
documentação. 

 
É evidente que o preço irrisório não apresenta vantagem para a Administração Pública, 

pois a licitação visa selecionar a proposta de menor preço, mas, economicamente executável. E a 
licitante não terá condição de executar as prestações que lhe incumbem, uma vez que as mesmas 
nem foram comprovadas. A Administração poderá sofrer um maior prejuízo, consistente na 
frustração dos cronogramas, prestações mal adimplidas, necessidade de nova licitação entre 
outras situações prejudiciais que poderão ocorrer por conta da irresponsabilidade do licitante 
fornecedor em propor preço ínfimo.  

 
Não é crível que a GramadoTur possa admitir descumprimento de diligências do pregoeiro 

durante a sessão pública e descumprimento de leis e de regras editalícias, bem como, contratar 
proposta tão ínfima e claramente inexequível. A modalidade da licitação é por ‘’menor preço’’, 
entretanto, o menor preço nem sempre é vantajoso para a Administração, e a mesma deve-se 
atentar às comprovações de exequibilidade mal realizadas ou nem entregues – como é o caso do 
presente certame. Infelizmente, ainda existem licitantes que participam de certames e apresentam 
propostas impraticáveis, prejudicando outras licitantes que estão competindo de forma justa e 
apresentando propostas compatíveis com o atual mercado. É lamentável que a empresa tenha 
apresentado uma proposta tão ínfima e ainda, não encaminhou documentação comprobatória de 
que conseguiria executar os serviços (COM MAESTRIA E EXCELÊNCIA) com o valor arrematado. 
 

 
IV. DOS PEDIDOS 
 

Diante do exposto, a Foco Produções pede a não procedência do recurso interposto pela 
empresa Se7e Informação e Comunicação LTDA, e a procedência da contrarrazão. Em síntese, a 
solicitação de desconsideração de recurso se faz pelas seguintes razões: 
 

a) Desatenção às diligências do pregoeiro registradas no sistema acarretando o não envio 
da documentação exigida, no prazo fornecido. 
 

b) O não envio da documentação comprobatória, a qual é obrigatória, pois é ela que 
comprovará que a empresa é capaz de atender ao objeto com a proposta apresentada. E 
claro, sem acarretar NENHUM prejuízo à Administração Pública (de qualquer natureza) e, 
ainda, pagar impostos/tributos e obter lucros. 
 

c) O preço inexequível, totalizando 31% do valor total da licitação, desvalorizando 
completamente o mercado audiovisual com um preço tão irrisório. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Caso a contrarrazão não seja deferida, será recorrido a instâncias superiores afim de que as 
mesmas eliminem as irregularidades existentes, uma vez que a licitante recorreu para ser 
habilitada, mas, não apresentou documento fundamental que compõe a etapa de habilitação do 
certame. Para tanto, não pode ser considerada habilitada pois, a Administração deve se atentar 
aos princípios constitucionais e licitatórios que, em caso de procedência de recurso, os princípios 
da legalidade e isonomia estarão sendo diretamente infringidos. 

 
E por estas razões e as outras já expostas acima, solicitamos o indeferimento do recurso 

interposto pela Se7e Informação e Comunicação LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caxias do Sul, 26 de agosto de 2021 
 
 
 
_____________________________________ 
Fernando Lemes  
Administrador 
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