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ILUSTRÍSSIMO SENHOR VITOR DAVI BARROS DE SOUZA - PREGOEIRO OFICIAL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019  
(Processo Administrativo n.° 23115.001404/2019-47) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERNACIONAL MARÍTIMA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
12.539.110/0001-05, com sede na cidade de São Luis/MA, na Avenida Getúlio Vargas, nº 
42 Altos, bairro Monte Castelo, CEP 65.030-000, vem, perante V. Sa., por seu 
representante legal, com fundamento no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal nº 10.520, 
interpor 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Em face do ato de habilitação da licitante IPOM - INSTITUTO DE APOIO PORTUÁRIO, 
OFFSHORE E MARÍTIMO LTDA., requerendo, desde logo, a reconsideração da decisão ou 
o encaminhamento à autoridade superior, pelas razões de fato e de direito a seguir 
expostas. 
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I. OBJETO DO PRESENTE RECURSO 
 
1. A Universidade Federal do Maranhão fez publicar no Diário Oficial Edital de licitação 
visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão na 
operação, conservação e manutenção preventiva e corretiva da embarcação NPE-CM II, 
com fornecimento de suprimentos, peças originais e todos os materiais necessários para 
atender às necessidades da Universidade Federal do Maranhão, tudo conforme objeto da 
licitação descrito no Edital. 
 
2. Contudo, em que pese a equivocada habilitação, é evidente a existência de falhas 
que denotam uma nítida afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
preservado pela Lei de Licitações demonstrando a patente necessidade de desclassificação 
da Licitante IPOM - Instituto de Apoio Portuário, Offshore e Marítimo Ltda., conforme será 
demonstrado a seguir. 

 
II. IRREGULARIDADES EXISTENTES NA PROPOSTA DA PROPONENTE 
 
3. Após vistas aos autos do processo em questão e analisando a documentação 
referente a proposta comercial da licitante IPOM - Instituto de Apoio Portuário, Offshore 
e Marítimo Ltda., observamos que há necessidade de revisão da decisão referente a 
aceitação. 
 
4. Vejamos a planilha apresentada pela licitante IPOM: 
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5. A soma dos itens 3 (Serviço de Tripulação Permanente) e 4 (Serviço de Tripulação 
Eventual – 90 dias) enseja no montante de R$ 2.222.000,00. 
 
6. Importante destacar que o item 4.4.21.3 do Edital diz: “A Contratada deverá fornecer 
mão de obra em conformidade salarial de relação trabalhista conforme acordo de categoria que 
são abrangidos pelo Sindicato dos Trabalhadores Marítimos e Fluviais no Estado do Maranhão 
(acordo coletivo de trabalho MA000179/2016). Os oficiais deverão ter conformidade salarial de 
relação trabalhista conforme acordo de categoria que são abrangidos pelo SINDMAR - Sindicato 
Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante.” 

 
7. Neste passo, resta claro que a proposta da licitante IPOM não atendeu ao Edital, 
posto que, conforme tabela abaixo, os valores não são compatíveis com o salário da 
categoria, nos termos expostos do Edital. Vejamos: 

 

 
 
8. Conforme tabela acima, o valor referência de acordo com o Edital e regras sindicais 
seria de R$ 3.335.070,43, não tendo a licitante IPOM apresentando nenhum instrumento 
de acordo ou convenção coletiva que ampare a utilização de salários menores. 
 
9. OBSERVA-SE ENTÃO, QUE HÁ CONSIDERÁVEL DIFERENÇA DE R$ 1.113.070,43 
(HUM MILHÃO CENTO E TREZE MIL, SETENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). 

 
 
 

SALÁRIO (ACT) REAJ PERÍODO SALÁRIO (ACT) REAJ PERÍODO REAJ PERÍODO REAJ PERÍODO SALÁRIO REAJUSTADO
FEV/14 A JAN/15 FEV/15 A JAN/16 FEV/16 A JAN/17 FEV/17 A JAN/18 FEV/18 A JAN/19 FEV/19 A JAN/20 EM FEV/19

Oficial de Náutica 8.518,80             9,18% 9.300,83             4,69% 1,81% 3,57% 10.267,18                     
Oficial de Máquinas 8.258,28             9,18% 9.016,39             4,69% 1,81% 3,57% 9.953,19                       
Marinheiro Nac de Máquinas  =/=/=/=/=  =/=/=/=/= 4.120,74             4,69% 1,81% 3,57% 4.548,88                       
Marinheiro Nac de Convés  =/=/=/=/=  =/=/=/=/= 3.746,13             4,69% 1,81% 3,57% 4.135,35                       
Mestre de Cabotagem MCB  =/=/=/=/=  =/=/=/=/= 7.099,76             4,69% 1,81% 3,57% 7.837,42                       
Cozinheiro CZA  =/=/=/=/=  =/=/=/=/= 3.746,13             4,69% 1,81% 3,57% 4.135,35                       
Auxiliar de Saúde ASA  =/=/=/=/=  =/=/=/=/= 4.495,36             4,69% 1,81% 3,57% 4.962,43                       

SALÁRIO BONUS  3% ENCARGOS SOC OUTROS CT TOTAL MÊS
EM FEV/19 ABONO 9% 78,00% COM PESSOAL POR EMPREGADO

Oficial de Náutica 10.267,18           855,60                 102,67                11.225,45           8.755,85             2.022,28            22.003,58                     
Oficial de Máquinas 9.953,19             829,43                 99,53                  10.882,15           8.488,08             2.022,28            21.392,51                     
Marinheiro Nac de Máquinas 4.548,88             379,07                 -                      4.927,95              3.843,80             2.022,28            10.794,03                     
Marinheiro Nac de Convés 4.135,35             344,61                 -                      4.479,96              3.494,37             2.022,28            9.996,61                       
Mestre de Cabotagem MCB 7.837,42             653,12                 -                      8.490,54              6.622,62             2.022,28            17.135,44                     
Cozinheiro CZA 4.135,35             344,61                 -                      4.479,96              3.494,37             2.022,28            9.996,61                       
Auxiliar de Saúde ASA 4.962,43             413,54                 -                      5.375,97              4.193,26             2.022,28            11.591,51                     

TRIPULAÇÃO VALOR PARA VALOR PARA BDI+IMPOSTOS TOTAL DO SEGREGADO POR 
P/ 2 TURNOS 12 MESES 3 MESES (90 D) 33,8% CONTRATO TRIP PERM E EVENTU

Oficial de Náutica 2 528.085,92         -                      528.085,92         178.493,04        706.578,96
Oficial de Máquinas 2 513.420,24         -                      513.420,24         173.536,04        686.956,28
Marinheiro Nac de Máquinas 2 259.056,72         -                      259.056,72         87.561,17          346.617,89
Marinheiro Nac de Convés 8 959.674,56         -                      959.674,56         324.370,00        1.284.044,56
Mestre de Cabotagem MCB 2 -                            102.812,64        102.812,64         34.750,67          137.563,31
Cozinheiro CZA 2 -                            59.979,66          59.979,66           20.273,13          80.252,79
Auxiliar de Saúde ASA 2 -                            69.549,06          69.549,06           23.507,58          93.056,64

PREGÃO UFMA 002/2019 - COMPARAÇÃO DOS CUSTOS REAIS COM PESSOAL COM O VALOR PLANILHADO PELO CONCORRENTE 

310.872,74
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10. Ademais, há de considerar ainda a tabela abaixo referente aos benefícios dos 
funcionários na ordem de R$ 2.020,28 por mês ! Vejamos: 

 

 
 
 
11. Nesta ótica, dois pontos devem ser observados. O primeiro que a licitante não 
obedeceu às regras do Edital ao não atender os parâmetros do item 4.4.21.3. O segundo 
ponto é que a proposta se mostra inexequível. 
 
12. As bases da licitação de acordo com a legislação devem ser respeitadas, como o 
princípio da impessoalidade, que está totalmente relacionado ao princípio da isonomia e 
do julgamento objetivo: todos os licitantes devem ser tratados igualmente em termos de 
direitos e obrigações, devendo as decisões pautar-se por critérios objetivos sem levar em 
consideração as condições pessoais do licitante ou as vantagens por ele oferecidas, salvo 
as expressamente previstas na lei ou no instrumento convocatório. 
 
13. Pelo artigo 41, da Lei n.º 8.666/93, o edital é a lei interna da Licitação e, como tal, 
vincula aos seus termos, tanto aos licitantes, quanto a Administração que o expediu.  

 
14. Tal vinculação ao edital é princípio básico de toda Licitação, sendo que, a licitante 
IPOM durante o procedimento licitatório deixou de atender aos requisitos estabelecidos 
no edital como vimos acima. 

 
 
 
 
 
 
 

860,00        
145,00        

30,67           
89,22           
57,39           

690,00        
60,00           
80,00           
10,00           

2.022,28     TOTAL OUTROS CUSTOS COM PESSOAL

OUTROS CUSTOS COM PESSOAL POR MÊS POR EMPREGADO
Ticket Alim.(Cesta-ACT)
Transporte (ônibus local + ônibus contratado)
Uniforme
EPI
Exames Admissionais e Periódicos e Treinamento
Assistência Médica (para titular e seus dependentes)
Custeio das Atividades Sociais do Sindicato dos Empregados
Seguro de Vida em Grupo
Assistência Odontológica (Titutar)
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15. Este é o entendimento do respeitado Doutrinador Marçal Justen Filho, conforme 
14ª. Edição do livro Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Editora 
Dialética, 2010, conforme comentário 11 relativo ao artigo 41 da Lei n.º 8.666/93, página 
578, senão vejamos: 

“A exclusão dos licitantes inabilitados é decorrência necessária da 
natureza da decisão e preceito compatível com a estrutura do 
procedimento licitatório. A Lei define o procedimento licitatório, 
distinguindo de modo nítido as fases de exame do direito de licitar e de 
exame das propostas. Na fase de habilitação, a Administração verifica a 
presença das condições do direito de licitar. A inabilitação do licitante 
significa que a Administração não lhe reconhece o direito de licitar 
(formular proposta de contratação). Esgotada a fase de julgamento da 
habilitação, passa-se à fase de julgamento das propostas. A rigorosa 
distinção entre decisão da habilitação e apreciação das propostas destina-
se a eliminar riscos para a Administração. A Lei determina que a 
Administração não tome conhecimento das propostas formuladas pelo 
candidato inabilitado. Reprima-se, desse modo, que uma proposta 
aparentemente muito vantajosa prejudique a apreciação imparcial da 
Administração acerca dos requisitos de habilitação. Se a Administração 
apreciasse conjuntamente habilitação e propostas, poderia ser tentada a 
reconhecer habilitado o licitante apenas em função de uma proposta 
aparentemente vantajosa. É claro que a vantajosidade seria apenas 
aparente. Não preencher os requisitos da habilitação significa ser 
destituído das condições necessárias à execução da prestação. 

 
16. Neste sentido, vejamos os entendimentos dos nossos Tribunais: 

“A licitação, procedimento anterior ao contrato administrativo, tem como 
princípio basilar a vinculação ao instrumento convocatório, que é lei 
interna do próprio certame e, por isso, deve ser cumprido em sua 
totalidade. É através dele que ficam estabelecidas as regras para o 
posterior cumprimento do contrato. Faltante um item exigido pelo edital, 
inabilita-se o proponente. [...] O princípio da isonomia deve ser 
interpretado de forma sistêmica ao princípio da vinculação do edital, pois 
este estabelece as regras do certame e aquele garante, dentro da própria 
licitação, a justa competição entre os concorrentes. A isonomia não deve 
ser tratada única e exclusivamente como direito dos licitantes, mas 
também como um conjunto de deveres e limitações impostas pelo próprio 
edital” (MS n. 98.008136-0, Rel. Des. Volnei Carlin, j. 14/8/02). 
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17. No mesmo entendimento: 

“O princípio da vinculação ao instrumento convocatório veda a realização 
do procedimento em desconformidade com o estabelecido previamente no 
edital. Como lei interna da licitação, ao edital tudo se vincula. Nem os 
documentos de habilitação nem as propostas podem ser apresentados em 
desconformidade com o que foi solicitado noinstrumento convocatório, 
nem o julgamento do certame pode realizar-se senão sob os critérios nele 
divulgados. Tampouco o contrato poderá desviar-se de sua matriz – o 
instrumento convocatório – de modo a descaracterizar essa vinculação. 
(AC n. 99.005517-5, Rel. Des. Newton Trisotto)” (AI n. 2004.026741-3, de 
Guaramirim, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 23/8/05). 

 
LICITAÇÃO - VINCULAÇÃO AO EDITAL - DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS. É 
imperioso que a entidade licitante cumpra as regras do edital, em razão do 
princípio básico licitatório de vinculação ao edital. 1355643 MG 
1.0000.00.135564-3/000(1) Relator GARCIA LEÃO 

 
18. O Ilmo. Pregoeiro deve agir em conformidade com o artigo 44 bem como em seu 
§ 2o da Lei n.º 8.666/93, que dispõe: 

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. 
... 
§ 2o  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no 
edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 
perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 
licitantes. 

 
19.  Todavia, a UFMA só pode levar em consideração proposta mais vantajosa, se 
atendidas todos os itens do edital, segundo determinação estrita da Lei Federal n.º 10.520 
de 17 de julho de 2002, bem como a Lei 8.666/93 que regem a matéria.  

 
20. Não obstante, mesmo não sendo aplicável o princípio da economicidade, como 
vimos acima, mister se faz demonstrar que a proposta da empresa IPOM NÃO É 
EXEQUÍVEL.  
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21. Os valores não alcançam o objetivo de contratação, tendo em vista não respeitar 
os salários e benefícios da categoria, pois, o valor referência de acordo com o Edital e 
regras sindicais seria de R$ 3.335.070,43, não tendo a licitante IPOM apresentando 
nenhum instrumento de acordo ou convenção coletiva que ampare a utilização de salários 
menores, apurando-se CONSIDERÁVEL DIFERENÇA DE R$ 1.113.070,43 (HUM MILHÃO 
CENTO E TREZE MIL, SETENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). 
 
22. Segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de direito 
Administrativo, 15ª ed. Malheiros Editores. Rio de Janeiro, 2003, p. 546/547 

“O julgamento das propostas começa por um exame de suas 
admissibilidades, pois as propostas devem atender a certos requisitos, sem 
o quê não poderão ser tomadas em consideração.” 

23. Em seguida, o mesmo autor afirma: 

“Proposta ajustada às condições do edital e da lei, como intuitivamente se 
percebe, é a que se contém no interior das possibilidades de oferta nela 
permitidas. Proposta séria é aquela feita não só com o intuito mas também 
com a possibilidade de ser mantida e cumprida.” (grifos nossos). 

24. Há mais nas lições do Ilmo. Professor Marçal Justen Filho, (In Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 8ª ed., São Paulo: Dialética, 2003, p. 456/457):  

“(...) Desclassificação por Inexeqüibilidade. A comissão deverá excluir do 
certame as propostas que apresentem preços diminutos a ponto de 
inviabilizar a execução do objeto licitado (art. 44,§ 3º). A Lei reprova as 
propostas com preços ínfimos. Obviamente, a reprovação da Lei não se 
dirige contra o preço reduzido. A desproporção entre a estimativa de custo 
e a oferta autoriza a presunção da inviabilidade da execução da proposta. 
O preço irrisório não oferece vantagem para a Administração Pública, pois 
o particular não terá condições de executar as prestações que lhe 
incumbem. A Administração sofrerá maior prejuízo, consistente na 
frustração dos cronogramas, prestações mal-adimplidas, necessidade de 
nova licitação etc. A licitação visa selecionar a proposta de menor preço, 
mas economicamente executável. Observe-se que não há vedação  à 
desclassificação fundada em irrisoriedade do preço.(...)”  
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25. José dos Santos Carvalho Filho, in Manual de direito administrativo, 17ª ed. Lumens 
Juris Editora. Rio de Janeiro, 2007, p. 269, por sua vez, diz que: 

“Julgadas e classificadas as propostas, sendo vencedora a de menor preço, 
o pregoeiro a examinará e, segundo a lei, decidirá motivadamente sobre 
sua aceitabilidade. Não há, entretanto, indicação do que seja 
aceitabilidade, mas, considerando-se o sistema licitatório de forma global, 
parece que a idéia da lei é a de permitir a desclassificação quando o preço 
ofertado for inexeqüível, ou seja, quando não comportar a presunção de 
que o contrato será efetivamente executado.” 

26. Na expressão de Hely Lopes Meirelles, Licitação e Contrato Administrativo, 10ª ed. 
Editora RT: 1991, pág. 142. 

“a inexequibilidade manifesta da proposta também conduz à 
desclassificação. Essa 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.” 

27. Por fim, conforme Victor Maizman, Da Inexequibilidade da proposta em face de 
preço irrisório, vejamos: 

“A nosso sentir, ser séria ou exequível traduz a mesma ideia. A proposta 
que, a toda evidência e à primeira vista, se mostrar inviável, não é séria 
por não ser exequível. O procedimento licitatório tem um objetivo. É 
oportunizar, após sua realização, a formalização do contrato entre a 
Administração e o licitante vencedor. Desta forma, se o conteúdo da 
proposta, não só quanto ao preço como às demais condições, não permite 
que, se vencedora, se realize o contrato administrativo, não ingressa na 
razoável área da competitividade e desatende o essencial objetivo da 
avença posterior. Daí a desclassificação.” 

28. Dos excertos acima colacionados, observa-se a preocupação que deve nortear as 
atividades do administrador no que concerne ao reconhecimento das propostas 
inexequíveis. 
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29. A contratação de licitante nessas condições, notadamente pela incapacidade de 
cumprimento adequado do objeto, é causa de inúmeros transtornos no âmbito da 
administração pública, que despende tempo e recursos, mas, em contrapartida, não 
obtém o resultado almejado. 

 

30. A avaliação acerca da exequibilidade de uma proposta deve ser pautada por 
critérios objetivos como valor mínimo, prazo de entrega e outros perfeitamente aferíveis 
caso o edital seja feito de maneira suficientemente detalhada pela Administração.  

 

31. Desta forma, deve-se analisar se a empresa, a despeito do valor irrisório 
apresentado e do evidente prejuízo que sofrerá, tem condições financeiras de cumprir o 
contrato amplia demasiadamente o âmbito de discricionariedade do administrador. 

 

32. Relembremos que a licitação, conforme colhido de sua conceituação é 
procedimento vinculado, motivo por que não se deve conferir ao agente administrativo 
qualquer subjetividade na apreciação da exequibilidade de dada proposta. 

 

33. Em seguida, e partindo do pressuposto de que alguma empresa tenha interesse em 
sofrer prejuízos financeiros na contratação com a administração pública (oferecendo 
proposta irrisória e, ainda assim, prestando serviço), é de se ver que semelhante prática 
denotaria violação à liberdade de concorrência, assegurada constitucionalmente, com 
evidente benefício para as empresas de maior porte. 

 

34. Consoante dispõe Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de direito 
Administrativo, 15ª ed. Malheiros Editores. Rio de Janeiro: 2003, p. 547 

“As propostas inexequíveis não são sérias, ou, então, são ilegais, porque 
terão sido efetuadas com propósito de dumping, configurando 
comportamento censurável, a teor do art. 173, § 4º, da Constituição, 
segundo o qual: "A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à 
dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 
arbitrário dos lucros."  
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35. Ora, diante da clareza do referido dispositivo constitucional, que veda a adoção de 
práticas tendentes à dominação de mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 
arbitrário de lucros, aceitar uma proposta inexeqüível sob o fundamento de que o licitante 
tem condições de cumpri-la, implica reconhecer que a administração está a salvo da 
observância de normas constitucionais, o que se revela contrário aos ditames do Estado 
de Direito e aos princípios da legalidade e da moralidade (a busca desenfreada da melhor 
proposta autoriza o descumprimento da Constituição? – Obviamente que não. Para se 
falar em economicidade deve primeiro atender os requisitos constantes no ato 
convocatório!).  

 

36. A Lei nº 10.520/02, que regula a modalidade do pregão, não se refere 
expressamente à análise da exequibilidade das propostas. Entretanto, alguns dispositivos 
permitem verificar a intenção do legislador de assegurar a viabilidade de execução do 
objeto licitado. Senão, vejamos: 

“Art. 4º - A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 
observará as seguintes regras: 
... 
XI – examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quando ao objeto e valor, 
caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.” 

37. Ora, a aceitabilidade da proposta envolve não somente a verificação do 
cumprimento das condições do edital (o que, como vimos acima, sequer foi cumprido), 
mas, também, a capacidade de execução do objeto licitado, ou seja, a exequibilidade da 
proposta. 

 

38. Independentemente da modalidade licitatória e da expressa previsão acerca da 
desclassificação de propostas inexequíveis, contraria a lógica e o princípio da eficiência a 
admissão de licitante que, com a proposta apresentada, não tenha condições de satisfazer 
as necessidades do poder contratante. 
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39. O Decreto Federal nº 5.450/05, que cuida do pregão eletrônico, da mesma forma, 
dispõe: 

“Art. 25 – Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em 
relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do 
licitante conforme disposições do edital.” 

40. Tais fatos deixam clara a não observância ao princípio da motivação, por força do 
qual o Pregoeiro tem o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de 
direito e de fato. A mera afirmação genérica não é suficiente para fundamentar a decisão 
ora combatida. 

 
41. Nesse sentido, destaca-se a lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO1. 
Confira-se: 

 
“(IV) Princípio da motivação, isto é, da obrigatoriedade de que sejam explicitados 
tanto o fundamento normativo quanto fundamento fático da decisão, enunciando-
se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de 
calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e 
racional perante o caso concreto.” (D/n) 

 
42. Destaca-se, ainda, que o recentíssimo artigo 20, incluído na Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro – LINDB, reforçou a necessidade de motivação da decisão 
administrativa, ao estabelecer o dever de a Administração Públicas expor, em suas 
decisões, a necessidade e a adequação da medida imposta, inclusive em face das 
possíveis alternativas. Veja-se: 
 

“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com 
base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as 
consequências práticas da decisão. 
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da 
medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.” (D/n – Destaque 
nosso). 

 
 
 

                                         
1 In Curso de Direito Administrativo. 29ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2011, p. 511. 
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43. Apesar de se tratar de alteração recente na legislação, o dispositivo acima citado 
nada mais é do que uma consolidação dos deveres e dos princípios que se resumem na 
simples ideia de que a Administração deve decidir de modo ponderado (razoabilidade), 
sopesar as alternativas passíveis de serem adotadas (o que pressupõe um contraditório e 
sem o que não se poderá dizer ter sido observado o princípio da eficiência) e as 
consequências práticas de suas escolhas (novamente o contraditório, a razoabilidade e a 
eficiência), e, evidentemente, apresentar suas razões, que não podem, nem devem estar 
baseadas em valores jurídicos abstratos, não só aos afetados pelas decisões, mas também 
à sociedade (publicidade e motivação). 
 
44. Evidente, portanto, que a ausência de fundamentação clara sobre a decisão 
tomada pela UFMA em homologar a documentação trazida pela empresa IPOM deve 
impor sua nulidade, uma vez que viola texto expresso da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro. 

 
45. Ademais, observando o atestado técnico operacional, resta patente que o mesmo 
não atende o item 10.5.2.2 do Edital, pois não possui dados do responsável técnico, não 
possui quantitativos e nem mesmo registro no CREA, fatos este de suma importância para 
comprovar a veracidade e aptidão da empresa IPOM, restando claro o não atendimento 
das regras do Edital. 

 
46. Em continuidade, não foi atendido o item 10.5.3 do Edital, ao passo que, foi 
apresentado pela Licitante IPOM uma relação de ART’s geradas pelo CREA/PA do 
profissional, porém, sem nenhum atestado anexado. E, ainda, os documentos 
apresentados não guardam qualquer relação com o objeto licitado no que tange a 
Manutenção Preventiva e Corretiva. 

 
47. Por fim, o atestado fornecido pela empresa SERVIPORTO não indica profissional 
responsável e não atende nenhum item pertinente ao Edital quanto aos serviços 
executados. 

 
48. Ou seja, por todos os ângulos, resta claro que a medida de rigor deveria ser a 
desclassificação da licitante IPOM. 

 
49. Veja que, de forma surpreendente, a licitante que ofertou o menor preço (empresa 
Bravo) foi desclassificada após inúmeros adiamentos e estudos da documentação, muito 
embora, com relação a empresa IPOM tal cautela não mostrou a mesma isonomia, pois, 
caso a documentação fosse analisada com rigor, com toda certeza, ensejaria na 
desclassificação da mesma. 
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50. Desta forma, merece provimento o recurso ora apresentado. 
 
III. PEDIDOS 
 
51. Diante do exposto e em face das patentes ilegalidades demonstradas, requer seja 
DADO PROVIMENTO ao presente recurso, para que reconsiderada a r. decisão do Ilmo. 
Pregoeiro e, consequentemente, seja desclassificada a Licitante IPOM - INSTITUTO DE 
APOIO PORTUÁRIO, OFFSHORE E MARÍTIMO LTDA. e seja dado prosseguimento aos 
demais atos do certame. 
 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

São Luís, 21 de Fevereiro de 2019. 
 
 

INTERNACIONAL MARÍTIMA LTDA. 
Luiz Carlos Cantanhede Fernandes 

 


