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PARECER DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED; 

ASSUNTO: Recurso Administrativo interposto pela licitante L COSTA & G RAMOS 

LTDA, CNPJ Nº 33.724.724/0001-37. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de Recurso administrativo interposto, tempestivamente, pela 

recorrente contra a decisão da Pregoeira que declarou a empresa L COSTA & G 

RAMOS LTDA Desclassificada, nos autos do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 

50/0112020-PE-PMM-SEMED, que tem como objeto a Contratação de Empresa 

Especializada para o Fornecimento de Materiais de Limpeza, Higiene Pessoal, 

Conservação e Descartáveis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Educação e das Unidades Escolares do Município de Marituba/PA. 

Em cumprimento ao disposto no § 1º, do artigo 44 do Decreto nº 

10.024/19, o recurso foi recebido e encaminhado pela Sra. Pregoeira, estando 

disponível no sistema do Portal de Compras Públicas para consulta pelos 

interessados, conforme o disposto no item 22, subitem 22.1.4 do edital e § 2º, do 

artigo 44, do Decreto nº 10.024/19, para tomarem ciência e caso houvesse interesse, 

apresentarem contrarrazões no prazo de 03 (três) dias. 

Examinando cada ponto discorrido na peça recursal da empresa L COSTA 

& G RAMOS LTDA, em confronto com a legislação e o edital do certame correlatos, 

expomos abaixo as medidas adotadas e as ponderações formuladas que 

fundamentaram esta peça. 

É o sucinto relato dos fatos. 

 

II – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RELAÇÃO À 

DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE 

 

Todo recurso administrativo, para que seja conhecido e analisado, deverá 

demonstrar alguns requisitos para compor o juízo de admissibilidade, classificados 

como objetivos e subjetivos. 
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II.I -  Os requisitos objetivos são: 

A. Motivação: A Pregoeira decidiu pela Desclassificação da empresa L COSTA & 

G RAMOS LTDA.  

B. Tempestividade: A empresa L COSTA & G RAMOS LTDA em tempo hábil 

apresentou sua intenção de recorrer e apresentou sua peça recursal dentro do 

prazo previsto em lei; 

C. Regularidade Formal: O recurso obedeceu às formalidades legais e 

editalícias, sendo endereçados a autoridade que proferiu a decisão recorrida; 

D. Fundamentação: O licitante deveria ter fundamentado o recurso no artigo 44, 

do Decreto nº 10.024/19, em respeito ao princípio da especialidade, o que não 

fez, entretanto em respeito aos princípios da ampla defesa e devido processo 

legal, o mérito do recurso será analisado; 

E. Sucumbência:  implica na desclassificação da empresa recorrente. 

 

II.II -  Os requisitos subjetivos são: 

A. Legitimidade da parte: A empresa é licitante deste Pregão Eletrônico e 

manifestou interesse em recorrer da decisão que a desclassificou. 

B. Interesse recursal: A empresa recorrente entende que a obrigatoriedade do 

envio da planilha de composição de custos e demais documento 

comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados seria apenas para o 

licitante vencedor, classificado em primeiro lugar, e como a Recorrente não se 

classificou em primeiro lugar não existiria tal obrigatoriedade para si. 

 

Assim, a peça recursal apresentada da empresa recorrida, cumpre os 

requisitos de admissibilidade previstos na legislação, em que pese a fundamentação 

legal equivocada, pelo que se passa à análise das razões recursais: 

 

III – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

Em suma, postula a recorrente L COSTA & G RAMOS LTDA que a 

decisão da Pregoeira de Desclassificar carece de reforma uma vez que, a 

“obrigatoriedade do envio da apresentação de planilha de composição de custos e 
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demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de 

acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, é apenas para o 

licitante vencedor/ classificado em primeiro lugar”, alegando ainda que, como a ora 

Recorrente não foi classificada em primeiro lugar em nenhum item, logo, não haveria 

a obrigatoriedade de envio da planilha de composição de custos e demais 

documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados. 

Em apertada síntese. 

 

IV – DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS 

 

Antes de darmos prosseguimento à análise do pleito, cabe frisar que o 

Decreto nº 10.024/19, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição 

de bens e serviços comuns, estabelece em seu art. 2º que a licitação na modalidade 

de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação 

ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios 

correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 

 

Assim sendo, cumpre esclarecer que o que está sendo atacado em 

matéria recursal é o fato de a empresa L COSTA & G RAMOS LTDA ter sido 

desclassificada dos itens 02, 20 e 61, conforme decisão da Pregoeira, por ter 

apresentado proposta de preços com valores considerados inexequíveis nos itens 

mencionados, nos termos do art. 48, § 1º, c/c Art. 44, § 3º, ambos da Lei nº 8.666/93 

e subitem 18.4 do instrumento convocatório. 

Vale ressaltar que a desclassificação da proposta de preço ofertado nos 

itens acima citados pela empresa se deu face o descumprimento de cláusula 

editalícia, mais precisamente o item 18, subitem 18.4 do instrumento convocatório, 

requisito de cumprimento obrigatório imposto a todos os interessados. É sabido que 

o princípio da vinculação ao instrumento convocatório sujeita não só a 

Administração, bem como os administrados a seguirem as regras nele estipuladas, 

podemos citar também o artigo 41 da Lei 8.666/93, o qual diz que: 
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“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” 

 

Ainda sobre tal princípio, vejamos o que diz Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

 

“Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-convite, 
as condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do 
futuro contrato, os interessados apresentarão suas propostas com 
base nesses elementos; ora, se for aceita proposta ou celebrado 
contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, 
burlados estarão os princípios da licitação, em especial o da 
igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos 
do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada 
por outro licitante que os desrespeitou.” (PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella Di. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2001.) 

 

Ressalta-se que estava expressamente previsto no instrumento 

convocatório que os arrematantes cuja a proposta de preço apresentassem valores 

manifestamente inexequíveis, deveriam demonstrar a viabilidade dos valores 

ofertados. Portanto, da análise do instrumento convocatório se aduz que era uma 

regra a todos impostas, senão vejamos: 

 

18.4 A proposta que apresentar preço manifestamente inexequível, 
de acordo com o Art.48, combinado com o inciso X, Art.40 e § 3º do 
Art. 44 da Lei n.º 8.666/93 poderá ser oportunizada, no prazo de 2 
(duas) horas, a demonstração da viabilidade dos valores ofertados, 
através de planilha de composição de custos, conforme precedentes 
do Tribunal de Contas da União – Acórdãos n°. 2.528/2012 (Relator 
Ministro Substituto André Luís de Carvalho), 571/20136 (Relator 
Ministro Benjamin Zymler), 1.92/2013 (Relator Ministro Raimundo 
Carreiro) e 3.092/2014 (Relator Ministro Bruno Dantas), e súmula 262 
do TCU. 
 

Desta feita, observa-se que em nenhum momento o edital disciplina que a 

regra de apresentação de planilha de composição de custos seria apenas para o 

licitante classificado em primeiro lugar, pelo contrário, resta claro que a exigência era 

para todos os licitantes que apresentassem preços manifestamente inexequíveis. 

Data Vênia, entendemos que a ora Recorrente fez uma interpretação errônea do 

instrumento convocatório, haja vista que o edital não faz quaisquer exceções, ou tão 

pouco sinaliza que a exigência de demonstração da viabilidade dos valores ofertados 

seria apenas para o licitante classificado em primeiro lugar. 
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Logo, tem-se que a obrigatoriedade de demonstração da viabilidades dos 

valores ofertados é uma regra aplicada a todos os licitantes que apresentassem 

valores manifestamente inexequíveis, nos termos dos art. 48, § 1º, c/c Art. 44, § 3º, 

ambos da Lei nº 8.666/93, e entender de forma contrária seria prejudicar os demais 

licitantes que cumpriram com todos os requisitos do instrumento convocatório e 

afrontaria o tratamento isonômico do certame. 

Ratificando-se, dessa forma os princípios constitucionalmente 

consagrados do Julgamento Objetivo, da Impessoalidade e Isonomia do processo 

licitatório, uma vez que, aplicando-se a regra somente aos licitantes classificados em 

primeiro lugar, conforme interpretação dada pela ora Recorrente, estar-se-ia 

aplicando tratamento desigual entre os licitantes, violando os princípios retro citados. 

No mais, a Lei de Licitações traduz como preços inexequíveis aqueles que 

“não se revelam capazes de possibilitar a alguém uma retribuição financeira mínima 

(ou compatível) em relação aos encargos que terá de assumir contratualmente.” 

Consigna-se que a Administração, ao julgar as propostas, analisa os 

preços tendo como parâmetro o valor estimado. A proposta vencedora deverá 

atender às exigências do edital e ofertar o menor preço para que seja consagrada 

vencedora do certame. No entanto, o preço não deverá ser inexequível, sob pena de 

desclassificação, conforme estabelece o artigo 48, II da Lei n° 8.666/93: 

Art. 48.  Serão desclassificadas: 

[…] 

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. 

O parágrafo 1º, desse artigo 48, interpretado concomitantemente com os 

artigos 40, inciso X e 44, § 3º, da Lei nº 8.666/93, estabelece parâmetros para que 

a autoridade contratante se aproxime dos critérios objetivos de julgamento ao 

analisar a exequibilidade da proposta, ao passo que permite uma maior 
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transparência no julgamento do preço ofertado, assim como salvaguarda a 

Administração Pública do altíssimo risco de depreender-se tempo e recursos 

públicos, adjudicando o objeto do certame àquela proponente sem, no fim, obter 

o resultado almejado. 

§1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-
se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor 
preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos 
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 
seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou 

b) valor orçado pela administração. 

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, conforme 
o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação 
de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em 
relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 
1º e 2º do art. 48;  

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.  

Destacando que esse é o entendimento defendido pelo Tribunal de 

Contas da União – TCU, senão vejamos: 
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ACÓRDÃO Nº 2740/2008 – TCU – 1ª Câmara (...)estabeleça nos 
instrumentos convocatórios de licitações, critérios objetivos para a 
desclassificação de licitantes em razão de preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, atendendo ao princípio do 
julgamento objetivo, nos termos do art. 3º da Lei 8.666/93, e 
subitem 9.3.3 do Acórdão n. 1.159/2007 - 2ª Câmara, sem prejuízo 
de que, antes de qualquer providência para desclassificação 
por inexequibilidade, seja oferecida ao licitante a oportunidade de 
comprovar sua capacidade de cumprimento do objeto no preço 
ofertado;(...) ACÓRDÃO Nº 2740/2008 – TCU – 1ª Câmara. Relator: 
MARCOS VINICOIS VILAÇA. (grifo nosso). 
 
(...) Nas licitações para a contratação de serviços, devem ser 
estabelecidos critérios objetivos para 
a aferição de preços inexequíveis no instrumento convocatório. 
(...). ACÓRDÃO 2586/2007 – TCU – Primeira Câmara. Relator: 
MARCOS BEMQUERER. (grifo nosso). 

 

Os critérios de aceitabilidade de propostas possuem como finalidade criar 

padrões objetivos para classificar ou desclassificar propostas de empresas com 

valores superiores ao limite estabelecido na norma ou no Instrumento Convocatório 

ou com preços manifestamente inexequíveis. 

Ademais, não haveria sequer como garantir a objetividade e a 

impessoalidade do julgamento das propostas sem a inclusão de critérios de 

aceitabilidade, princípios basilares que, em última instância, garantem a lisura do 

certame e norteiam todo o procedimento licitatório. 

Consoante jurisprudência assentada pelo TCU, a desclassificação de 

proposta por inexequibilidade deve ocorrer a partir de critérios previamente 

estabelecidos e estar devidamente motivada no processo (Acórdão 1092/2013-

Plenário, Acórdão 2528/2012- Plenário). 

Contudo, com fundamento na jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União – TCU, bem como os julgados do Superior Tribunal de Justiça, e a doutrina 

mais próxima do regime jurídico administrativo, como Marçal Justem Filho e Hely 

Lopes Meireles, traduzem de forma unânime que, para fins da análise de 

exequibilidade de propostas, mesmo com critérios objetivos estipulados no Edital e 

norma, deve ser propiciado ao licitante a possibilidade de demonstrar a 

exequibilidade de seus preços. 

Daí a Súmula do TCU nº 262, a qual estipula que „o critério definido no art. 

48, inciso II, § 1º, alíneas „a‟ e „b‟, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção 
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relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a 

oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.” 

O dispositivo condiciona a inexequibilidade da proposta a comprovação de 

sua viabilidade através de documentação comprobatória de que os custos dos 

insumos são compatíveis com os de mercado, relacionando os coeficientes de 

produtividade com a execução do objeto do contrato. 

Destarte, a presunção de inexequibilidade deve ser considerada relativa, 

podendo ser afastada, por meio da demonstração, pelo licitante que apresentou a 

proposta de valor reduzido, que os preços ofertados são exequíveis. Citamos abaixo 

a jurisprudência a respeito: 

 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 
PROPOSTA INEXEQUÍVEL. ART. 48, I E II, § 1º, DA LEI 8.666/93. 
PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO 
PELO LICITANTE DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. 
RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão controvertida consiste em 
saber se o não atendimento dos critérios objetivos previstos no art. 
48, I e II, § 1º, a e b, da Lei 8.666/93 – para fins de análise do caráter 
exequível/inexequível da proposta apresentada em procedimento 
licitatório – gera presunção absoluta ou relativa de inexequibilidade. 
2. A licitação visa a selecionar a proposta mais vantajosa à 
Administração Pública, de maneira que a inexequibilidade prevista no 
mencionado art. 48 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos 
não pode ser avaliada de forma absoluta e rígida. Ao contrário, deve 
ser examinada em cada caso, averiguando-se se a proposta 
apresentada, embora enquadrada em alguma das hipóteses de 
inexequibilidade, pode ser, concretamente, executada pelo 
proponente. Destarte, a presunção de inexequibilidade deve ser 
considerada relativa, podendo ser afastada, por meio da 
demonstração, pelo licitante que apresenta a proposta, de que esta é 
de valor reduzido, mas exequível. 3. Nesse contexto, a proposta 
inferior a 70% do valor orçado pela Administração Pública (art. 48, § 
1º, b, da Lei 8.666/93) pode ser considerada exequível, se houver 
comprovação de que o proponente pode realizar o objeto da licitação. 
Nas palavras de Marçal Justen Filho, "como é vedado licitação de 
preço-base, não pode admitir-se que 70% do preço orçado seja o 
limite absoluto de validade das propostas. Tem de reputar-se, 
também por isso, que o licitante cuja proposta for inferior ao limite do 
§ 1º disporá da faculdade de provar à Administração que dispõe de 
condições materiais para executar sua proposta. Haverá uma 
inversão do ônus da prova, no sentido de que se presume 
inexequível a proposta de valor inferior, cabendo ao licitante o 
encargo de provar o oposto" (in Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, 12ª ed., São Paulo: Dialética, 2008, p. 
610). 
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Assim sendo, as proposta cujos valores sejam inferiores aos previstos no 

art. 48, § 1º, da Lei de Licitações são consideradas relativamente inexequíveis, pois 

a inexequibilidade absoluta será constatada apenas se o licitante vencedor não 

comprovar em prazo hábil a ser concedido pela comissão de licitação, que seu preço 

não é deficitário. Sobre o tema, Marçal Justen Filho ensina que: 

 

Tem de reputar-se, também por isso, que o licitante cuja proposta for 
inferior ao limite do § 1º disporá da faculdade de provar à 
Administração que dispõe de condições materiais para executar sua 
proposta. Haverá uma inversão do ônus da prova, no sentido de que 
se presume inexequível a proposta de valor inferior, cabendo ao 
licitante o encargo de provar o oposto. 

 

Destarte, foi oportunizado pela Pregoeira prazo para que os licitantes 

anexassem a proposta no sistema ou via e-mail, conforme mensagens constantes no 

chat do sistema. No entanto, decorrido o prazo in albis sem manifestação da ora 

recorrente, constatou-se a sua inércia, e portanto não conseguindo demonstrar a 

viabilidade da respectiva oferta, não restando outra opção que não a 

desclassificação. 

 

Impende destacar também que, apesar de o caso em análise não se tratar 

de obras ou serviços de engenharia, prevalece o entendimento jurisprudencial no 

sentido de que deve ser observado o limite supracitado para aferição de provável 

inexequibilidade relativa. Nesse sentido, manifestou-se o egrégio Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul (TJRS, AI 70052592987, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow 

Duro). 

No mais, não há de se falar em excesso de formalismo a exigência do 

CUMPRIMENTO de uma condição do Edital, de conhecimento prévio pela licitante. 

Nesse particular, importante mencionar, por relevante, que a 

Administração Pública encontra-se afeta, em matéria de licitações, dentre outros 

princípios, ao da legalidade e o da vinculação ao instrumento convocatório, forte nos 

artigos 3º e 41, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Portanto, não merece prosperar o recurso impetrado pela L COSTA & G 

RAMOS LTDA. 
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Com isso, restou observado, ainda, o princípio do julgamento objetivo, o 

qual é corolário do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, já que a 

análise dos documentos se deu com base em critérios indicados no ato convocatório. 

Vale destacar que a conduta da Pregoeira mostrou-se pautada em todos 

os princípios que regem o direito administrativo e licitações, salvo melhor juízo, 

senão vejamos: princípio constitucional da isonomia, princípio da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.  

 

V – DA CONCLUSÃO 

 

Diante dos fatos e documentos apresentados, entende-se, com base nos 

princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, 

competitividade e julgamento objetivo pelo Conhecimento e Desprovimento do 

Recurso formulado pelo licitante L COSTA & G RAMOS LTDA, inferindo-se que os 

argumentos trazidos pelo RECORRENTE em sua peça recursal, mostram-se 

insuficientes para comprovar a necessidade de reforma da decisão tomada pela 

pregoeira. 

Encaminho os autos à Sra. Pregoeira para análise, e decisão do Recurso 

Administrativo em pauta. 

É o parecer. Salvo melhor juízo. 

 

 

 

Marituba/PA, 11 de Agosto de 2020. 
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TERMO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: nº 290620/2020-PMM/SEMED. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 

DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, CONSERVAÇÃO E 

DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DO 

MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. 

EMPRESA RECURSANTE: L COSTA & G RAMOS LTDA, CNPJ Nº 

33.724.724/0001-37. 

MOTIVAÇÃO: Desclassificação da proposta para os itens 02, 20 e 61.  

I - DOS FATOS: 

A empresa L COSTA & G RAMOS LTDA foi desclassificada para os 

itens acima mencionados pelos motivos abaixo transcrito, retirado do chat da 

licitação realizada via Compras Públicas sob o ID nº 119900: 

 

“Fornecedor desclassificado para o item, 

conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato 

vinculatório e convocatório), bem como não 

apresentação da planilha de composição de 

custos e demais documentos comprobatórios da 

exequibilidade dos lances ofertados, de acordo 

com os critérios e no prazo estipulado no subitem 

18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via 

chat”.  

 

Ocorre que, ás 13:52:51 do dia 27/07/2020, foi solicitado as licitantes 

que ofereceram lances manifestamente inexequíveis, de acordo com o descrito 

no subitem 18.3, bem como no Art. 48, Parágrafo 1º, Inciso. II, alínea b, da Lei 

de Licitações - Lei nº 8.666/93, que demonstre a viabilidade dos valores 

ofertados, através de planilha de composição de custos e demais documentos 

comprobatórios necessários para aferição das informações apresentadas, em 

conformidade e no prazo estipulado no item 18.4 do instrumento convocatório, 

conforme solicitação abaixo transcrita: 
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“Solicito aos licitantes que ofereceram lances 

manifestamente inexequíveis de acordo com 

o descrito no subitem 18.3 bem como no Art. 

48, parágrafo 1º, inciso. II, alínea b da lei de 

Licitações - Lei 8666/93, que demonstre a 

viabilidade dos valores ofertados, através de 

planilha de composição de custos e demais 

documentos comprobatórios necessários 

para aferição das informações apresentadas, 

em conformidade e no prazo estipulado no 

item 18.4 do instrumento convocatório. As 

informações aqui solicitadas deverão ser 

enviadas para o E-mail: 

licitasemedmarituba@gmail.com 

devidamente identificados e assinados por 

seus representantes legais” 

 

Não sendo atendido pela empresa, ocasionando sua desclassificação 

para os itens. 

 

II – DO RECURSO 

 

A manifestação e motivação da intenção em recorrer foi registrada pela 

recorrente na própria Sessão Pública do Pregão em referência e registrada no 

Sistema Portal de Compras Públicas, conforme Art. 44, do Decreto nº 

10.024/2019, sendo-lhe concedido o prazo de três dias para apresentação da 

fundamentação das suas alegações, e igual prazo concedido aos demais 

licitantes para a apresentação das contrarrazões, a partir do término do prazo 

da recorrente, caso entendessem necessário. Dentro do prazo legal foram 

apresentadas as razões, portanto, tempestivas. 

A empresa L COSTA & G RAMOS LTDA alega que a Pregoeira não 

aplicou a legislação vigente e as normas contidas no Edital na desclassificação 

de sua empresa para os itens supracitados. 

 

III – DA ANÁLISE  

 

Preliminarmente cumpre ressaltar que a presente manifestação por parte 

desta Pregoeira tem como intuito examinar e decidir o recurso em tela 

conforme previsto no Art. 17, Inciso VII do Decreto nº 10.024/2019. 

Analisando as razões do recurso quanto à alegação de descumprimento 

da legislação vigente e normas contidas no instrumento convocatório por parte 
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desta Pregoeira quanto à desclassificação da empresa requerente por não ter 

apresentado comprovação de exequibilidade de sua proposta para os itens 

acima mencionados, cabendo apenas tal exigência ao licitante classificado em 

primeiro lugar. 

 Destacasse que a empresa ora requerente bem como as demais foram 

oportunizadas com o prazo previsto no item 18.4 do instrumento convocatório 

para envio de planilha de composição de custos assim como demais 

documentos comprobatórios das informações a serem apresentadas. 

Ocorre que a empresa não o fez no prazo e de acordo com o previsto 

em Edital, motivo que ocasionou sua desclassificação para os itens aqui já 

mencionados. 

Esclareço que esta Pregoeira e equipe de apoio em busca da proposta 

mais vantajosa para administração pública, seguindo os critério editalícias, no 

caso em questão, em especial o subitem 18.4 conforme abaixo transcrito: 

 

“A proposta que apresentar preço 

manifestamente inexequível, de acordo 

com o Art.48, combinado com o inciso 

X, Art.40 e § 3º do Art. 44 da Lei n.º 

8.666/93 poderá ser oportunizada, no 

prazo de 2 (duas) horas, a 

demonstração da viabilidade dos 

valores ofertados, através de planilha 

de composição de custos, conforme 

precedentes do Tribunal de Contas da 

União – Acórdãos n°. 2.528/2012 

(Relator MinistroSubstituto André Luís 

de Carvalho), 571/20136 (Relator 

Ministro Benjamin Zymler), 1.92/2013 

(Relator Ministro Raimundo Carreiro) e 

3.092/2014 (Relator Ministro Bruno 

Dantas), e súmula 262 do TCU” 

 

Elucido que todas as empresas que apresentaram preços 

manifestadamente inexequíveis foram oportunizadas conforme legislação 

vigente bem como prevista em edital, solicitada de forma clara conforme acima 

transcrito podendo o mesmo ser verificado no chat da licitação. 

  

IV - DA CONCLUSÃO: 
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Diante da análise do pleito e pelos fatos apresentados, assim como 

parecer jurídico acostado nos autos esta Pregoeira decide pelo 

INDEFERIMENTO do presente recurso, mantendo-se a DECISÃO de 

DESCLASSIFICAÇÃO da empresa requerente para os itens 02, 20 e 61. 

Remetam-se os autos do processo licitatório à autoridade superior desta 

Secretaria Municipal de Educação para posterior julgamento. 

 

Marituba/PA, 12 de agosto de 2020. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

LILLIAN WITTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

Pregoeira 

Portaria 023/2020 – GAB-SEMED, de 25/05/2020. 

LILLIAN WITTE 
NOGUEIRA DE 
OLIVEIRA:03238286200

Assinado de forma digital por 
LILLIAN WITTE NOGUEIRA DE 
OLIVEIRA:03238286200 
Dados: 2020.08.12 13:12:30 -03'00'
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 

50/0112020 – PE-SRP-PMM-SEMED. 

  

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada 

para o fornecimento de materiais de limpeza, higiene pessoal, conservação e descartáveis, 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das unidades escolares do 

Município de Marituba/PA. 

 

 

Tendo em vista os trabalhos conduzidos na Ata de Sessão Pública do processo licitatório 

na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 50/0112020 – PE-SRP-PMM-

SEMED, o parecer exarado pela Assessoria Jurídica e a manifestação da Sra. Lillian Witte 

Nogueira de Oliveira, Pregoeira desta Secretaria Municipal, que adoto e passo a integrar esta 

decisão: RATIFICO a decisão da Sra. Pregoeira e declaro IMPROCEDENTE às razões do 

Recurso Administrativo interposto pela empresa L COSTA & G RAMOS LTDA, CNPJ Nº 

33.724.724/0001-37. 

 

Retornem-se os autos a Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio para as providências que 

lhes são afetas.  

 

 

Atenciosamente, 

 

Marituba (PA), 13 de Agosto de 2020. 

 

 

 

 

KÁTIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS  

Secretária Municipal de Educação 

DECRETO N. 283/2017-PMM/GAB 

SEMED-PMM-GOV 

 

 

KATIA CRISTINA DE 
SOUZA 
SANTOS:4443348425
3

Assinado de forma digital por 
KATIA CRISTINA DE SOUZA 
SANTOS:44433484253 
Dados: 2020.08.13 11:05:35 
-03'00'
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PARECER DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED; 

ASSUNTO: Recurso Administrativo interposto pela licitante Y. M. GORAYEB 

SANTOS - ME. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de Recurso administrativo interposto, tempestivamente, pela 

recorrente contra a decisão da Pregoeira que declarou a empresa Y. M. GORAYEB 

SANTOS - ME Inabilitada, nos autos do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/0112020-

PE-PMM-SEMED, que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada 

para o Fornecimento de Materiais de Limpeza, Higiene Pessoal, Conservação e 

Descartáveis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e 

das Unidades Escolares do Município de Marituba/PA. 

Em cumprimento ao disposto no § 1º, do artigo 44 do Decreto nº 

10.024/19, o recurso foi recebido e encaminhado pela Sra. Pregoeira, estando 

disponível no sistema do Portal de Compras Públicas para consulta pelos 

interessados, conforme o disposto no item 22, subitem 22.1.4 do edital e § 2º, do 

artigo 44, do Decreto nº 10.024/19, para tomarem ciência e caso houvesse interesse, 

apresentarem contrarrazões no prazo de 03 (três) dias. 

Examinando cada ponto discorrido na peça recursal da empresa Y. M. 

GORAYEB SANTOS - ME, em confronto com a legislação e o edital do certame 

correlatos, expomos abaixo as medidas adotadas e as ponderações formuladas que 

fundamentaram esta peça. 

É o sucinto relato dos fatos. 

 

II – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RELAÇÃO À 

INABILITAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE 

 

Todo recurso administrativo, para que seja conhecido e analisado, deverá 

demonstrar alguns requisitos para compor o juízo de admissibilidade, classificados 

como objetivos e subjetivos. 
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II.I -  Os requisitos objetivos são: 

A. Motivação: A Pregoeira decidiu pela Inabilitação da empresa Y. M. GORAYEB 

SANTOS - ME.  

B. Tempestividade: A empresa Y. M. GORAYEB SANTOS - ME em tempo hábil 

apresentou sua intenção de recorrer e apresentou sua peça recursal dentro do 

prazo previsto em lei; 

C. Regularidade Formal: O recurso obedeceu às formalidades legais e 

editalícias, sendo endereçados a autoridade que proferiu a decisão recorrida; 

D. Fundamentação: O licitante deveria ter fundamentado o recurso no artigo 44, 

do Decreto nº 10.024/19, em respeito ao princípio da especialidade, o que não 

fez, entretanto em respeito aos princípios da ampla defesa e devido processo 

legal, o mérito do recurso será analisado; 

E. Sucumbência:  implica na Inabilitação da empresa recorrente. 

 

II.II -  Os requisitos subjetivos são: 

A. Legitimidade da parte: A empresa é licitante deste Pregão Eletrônico e 

manifestou interesse em recorrer da decisão que a inabilitou. 

B. Interesse recursal: A empresa recorrente entende que a decisão da pregoeira 

merece reforma uma vez que apresentou a planilha de composição dos 

custos, salientando ainda que a fixação de preços mínimos na licitação, 

configura ingerência indevida na formação de preços da empresa e que 

ausência dos demais documentos pode ser suprida por outros documentos 

anexados pela ora Recorrente. 

 

Assim, a peça recursal apresentada da empresa recorrida, cumpre os 

requisitos de admissibilidade previstos na legislação, em que pese a fundamentação 

legal equivocada, pelo que se passa à análise das razões recursais: 

 

III – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

Em suma, postula a recorrente Y. M. GORAYEB SANTOS - ME que a 

decisão da Pregoeira de Inabilitar carece de reforma uma vez que, apresentou a 
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planilha de composição dos custos, e afixação de preços mínimos na licitação 

configuraria ingerência indevida na formação de preços das empresas. Alega ainda 

que a comprovação de Mircroempresa ou Empresa de Pequeno Porte pode ser 

suprida por meio da Certidão Específica Digital emitida pela Junta Comercial do 

Estado do Pará, que a comprovação de cadastro de contribuinte estadual pode ser 

suprida pela Certidão Negativa de Natureza Tributária, que a Declaração de 

Elaboração Independente de Proposta pode ser substituída pela Proposta 

Consolidada e que a ausência do índice de grau de endividamento pode ser 

comprovado pelas demonstrações contábeis apresentadas. 

Em apertada síntese. 

 

IV – DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS 

 

Antes de darmos prosseguimento à análise do pleito, cabe frisar que o 

Decreto nº 10.024/19, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição 

de bens e serviços comuns, estabelece em seu art. 2º que a licitação na modalidade 

de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação 

ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios 

correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 

Primeiramente, no tocante a ausência de Comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, cumpre consignar que a ora 

Recorrente apenas não teria direito aos benefícios insculpidos na Lei Complementar 

123/06. 

 

Quanto a planilha de composição dos custos apresentada temos que a 

referida planilha deve permitir a identificação de todos os custos envolvidos na 

execução do serviço, tais como a remuneração do trabalhador, encargos e 

benefícios, provisão para rescisão, reposição, insumos, custos indiretos, tributos e 

lucro, de forma a detalhar todos os custos que incidem na formação do preço final, 

ou seja deveria ter uma descrição mais pormenorizada dos custos, não sendo 

possível tal análise pela planilha anexa pela Recorrente. 
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A recorrente sustenta ainda, sem razão data vênia, que o edital “não 

discrimina quais informações são necessárias ser apresentadas na planilha de 

composição de custos”. Ocorre que o governo federal disponibiliza um Manual de 

Orientação para a Elaboração de Planilhas de Custos e Formação de Preços (segue 

link 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/ENA

P---Planilha-de-Custos-e-Formao-de-Preos.pdf), portanto, poderia a Recorrente ter 

utilizado tais orientações como base. 

Consigna-se que a Administração, ao julgar as propostas, analisa os 

preços tendo como parâmetro o valor estimado. A proposta vencedora deverá 

atender às exigências do edital e ofertar o menor preço para que seja consagrada 

vencedora do certame. No entanto, o preço não deverá ser inexequível, sob pena de 

desclassificação, conforme estabelece o artigo 48, II da Lei n° 8.666/93: 

Art. 48.  Serão desclassificadas: 

[…] 

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. 

O parágrafo 1º, desse artigo 48, interpretado concomitantemente com os 

artigos 40, inciso X e 44, § 3º, da Lei nº 8.666/93, estabelece parâmetros para que 

a autoridade contratante se aproxime dos critérios objetivos de julgamento ao 

analisar a exequibilidade da proposta, ao passo que permite uma maior 

transparência no julgamento do preço ofertado, assim como salvaguarda a 

Administração Pública do altíssimo risco de depreender-se tempo e recursos 

públicos, adjudicando o objeto do certame àquela proponente sem, no fim, obter 

o resultado almejado. 

§1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-
se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor 
preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/ENAP---Planilha-de-Custos-e-Formao-de-Preos.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/ENAP---Planilha-de-Custos-e-Formao-de-Preos.pdf
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valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 
seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou 

b) valor orçado pela administração. 

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, conforme 
o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação 
de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em 
relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 
1º e 2º do art. 48;  

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.  

Destacando que esse é o entendimento defendido pelo Tribunal de 

Contas da União – TCU, senão vejamos: 

 

ACÓRDÃO Nº 2740/2008 – TCU – 1ª Câmara (...)estabeleça nos 
instrumentos convocatórios de licitações, critérios objetivos para a 
desclassificação de licitantes em razão de preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, atendendo ao princípio do 
julgamento objetivo, nos termos do art. 3º da Lei 8.666/93, e 
subitem 9.3.3 do Acórdão n. 1.159/2007 - 2ª Câmara, sem prejuízo 
de que, antes de qualquer providência para desclassificação 
por inexequibilidade, seja oferecida ao licitante a oportunidade de 
comprovar sua capacidade de cumprimento do objeto no preço 
ofertado;(...) ACÓRDÃO Nº 2740/2008 – TCU – 1ª Câmara. Relator: 
MARCOS VINICOIS VILAÇA. (grifo nosso). 
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(...) Nas licitações para a contratação de serviços, devem ser 
estabelecidos critérios objetivos para 
a aferição de preços inexequíveis no instrumento convocatório. 
(...). ACÓRDÃO 2586/2007 – TCU – Primeira Câmara. Relator: 
MARCOS BEMQUERER. (grifo nosso). 

 

Os critérios de aceitabilidade de propostas possuem como finalidade criar 

padrões objetivos para classificar ou desclassificar propostas de empresas com 

valores superiores ao limite estabelecido na norma ou no Instrumento Convocatório 

ou com preços manifestamente inexequíveis. 

Ademais, não haveria sequer como garantir a objetividade e a 

impessoalidade do julgamento das propostas sem a inclusão de critérios de 

aceitabilidade, princípios basilares que, em última instância, garantem a lisura do 

certame e norteiam todo o procedimento licitatório, logo, não há que se falar em 

ingerência na formação de preço dos licitantes. 

Consoante jurisprudência assentada pelo TCU, a desclassificação de 

proposta por inexequibilidade deve ocorrer a partir de critérios previamente 

estabelecidos e estar devidamente motivada no processo (Acórdão 1092/2013-

Plenário, Acórdão 2528/2012- Plenário). 

No que diz respeito a possibilidade de a Certidão Negativa de Natureza 

Tributária poder suprir a ausência de comprovação de inscrição no cadastro de 

contribuintes estadual, deve-se destacar que a Ficha de Inscrição Cadastral tem 

como objetivo principal proporcionar uma análise se o ramo de atividade empresarial 

exercido pelo licitante é compatível com o objeto licitado, de outro lado a Certidão 

Negativa de Natureza Tributária é um documento que comprova a regularidade fiscal 

do contribuinte perante a secretaria fazendária, por conseguinte, por terem funções 

totalmente distintas é inviável que um supra a ausência do outro. 

A ausência de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, 

segundo as razões do Recorrente, poderia “ser comprovada pela proposta 

consolidada apresentada no sistema”, contudo não merece prosperar tal alegação, 

haja vista que, a Declaração Independente de Proposta tem como escopo dissuadir 

a prática de infração contra a ordem econômica pelos licitantes e a proposta 

consolidada é o documento no qual o licitante apresenta o preço do seu produto ou 
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serviço, portanto, documentos com funções distintas e que não podem ser 

equiparados. 

Por fim, ressalta-se que o artigo 31, § 5º, da Lei nº 8.666/93, prevê 

expressamente que a empresa licitante deve comprovar sua solidez financeira 

através dos índices previstos no instrumento editalício, sendo que o índice de 

endividamento é critério legítimo e legal, comumente adotada nas licitações, e assim 

sendo o Recorrente, ao não apresentar tais índices, viola não só o instrumento 

convocatório como também a lei de licitações e contratos. 

Por fim, acertada a decisão da Pregoeira ao inabilitar a licitante, posto 

que, no instrumento convocatório, Item Vinte, que trata da Habilitação, traz o rol de 

documentos obrigatórios a serem apresentados pelos licitantes. 

 Prevê, ainda, no mesmo item, subitem 20.1.10, a inabilitação do licitante 

que não alcançar os documentos habilitatórios: 

 

20.1.10 Se a documentação de habilitação não estiver completa e 
correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus 
anexos, a Pregoeira inabilitará a licitante. (grifo nosso). 

 

O Edital é claro e vincula todos os licitantes. É a lei da licitação no caso 

concreto, não sendo facultado à Administração usar de discricionariedade para 

desconsiderar determinada exigência do instrumento convocatório. O 

descumprimento dos itens constantes no mesmo implica a desclassificação da 

proposta ou inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os 

princípios norteadores da licitação, expressos no art. 3º da Lei nº 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 
sustentável 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 vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

Em tal prol, ressalte-se a lição do ilustre doutrinador MARÇAL JUSTEN 

FILHO: 
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“Depois de editado o ato convocatório, inicia-se a chamada fase 
externa da licitação. Os particulares apresentam as suas propostas e 
documentos, que serão avaliados de acordo com os critérios 
previstos na Lei e no ato convocatório. Nessa segunda fase, a 
Administração verificará quem, concretamente, preenche mais 
satisfatoriamente as condições para ser contratado. Também nessa 
etapa se exige o tratamento isonômico. Trata-se, então, da isonomia 
na execução da licitação. Todos os interessados e participantes 
merecem tratamento equivalente.” 

 

Ratificando-se, dessa forma a premissa de que o Edital é a lei interna da 

licitação, ficando a ele vinculado, sob pena de afronta ao artigo 41, da norma legal 

acima citado e proporcionando aos demais licitantes Segurança Jurídica. 

Como é consabido, aquele que participa da licitação tem o dever jurídico 

de atentar para todas as suas exigências. Com efeito, nas palavras de Marçal Justen 

Filho, “aquele que não apresenta os documentos exigidos ou apresenta-os 

incompletos ou defeituosos descumpre seus deveres e deverá ser inabilitado”. 

 Sobre o tema, assevera JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO: 

 

“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do 
administrador e dos administrados. Significa que as regras 
traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas 
por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se 
torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou 
judicial. 
 
O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, 
evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a 
certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se 
evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à 
moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade 
administrativa.” 

 

Nesse particular, importante mencionar, por relevante, que a 

Administração Pública encontra-se afeta, em matéria de licitações, dentre outros 

princípios, ao da legalidade e o da vinculação ao instrumento convocatório, forte nos 

artigos 3º e 41, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Portanto, não merece prosperar o recurso impetrado pela Y. M. 

GORAYEB SANTOS - ME. 
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Com isso, restou observado, ainda, o princípio do julgamento objetivo, o 

qual é corolário do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, já que a 

análise dos documentos se deu com base em critérios indicados no ato convocatório. 

Vale destacar que a conduta da Pregoeira mostrou-se pautada em todos 

os princípios que regem o direito administrativo e licitações, salvo melhor juízo, 

senão vejamos: princípio constitucional da isonomia, princípio da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.  

 

V – DA CONCLUSÃO 

 

Diante dos fatos e documentos apresentados, entende-se, com base nos 

princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, 

competitividade e julgamento objetivo pelo Conhecimento e Desprovimento do 

Recurso formulado pelo licitante Y. M. GORAYEB SANTOS - ME, inferindo-se que 

os argumentos trazidos pelo RECORRENTE em sua peça recursal, mostram-se 

insuficientes para comprovar a necessidade de reforma da decisão tomada pela 

pregoeira. 

Encaminho os autos à Sra. Pregoeira para análise, e decisão do Recurso 

Administrativo em pauta. 

É o parecer. Salvo melhor juízo. 

 

 

 

Marituba/PA, 11 de Agosto de 2020. 

 

 

 

 

____________________________ 

Igor Crisly Martins Morais 

OAB-PA 24.155 

Assessor Jurídico - PMM-SEMED 

IGOR CRISLY 
MARTINS 
MORAIS

Assinado de forma digital 
por IGOR CRISLY MARTINS 
MORAIS 
Dados: 2020.08.11 
12:28:22 -03'00'
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TERMO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: nº 290620/2020-PMM/SEMED. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 

DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, CONSERVAÇÃO E 

DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DO 

MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. 

EMPRESA RECURSANTE: Y M GORAYEB SANTOS - ME, CNPJ Nº 

29.520.539/001-53. 

MOTIVAÇÃO: Desclassificação da proposta para os itens 20, 73, 83, 84, 109, 

110 e Inabilitação da empresa para o certame. 

I - DOS FATOS: 

A empresa Y M GORAYEB SANTOS - ME foi desclassificada para os 

itens acima mencionados bem como inabilitado para o certame pelos motivos 

abaixo transcrito, retirado do chat da licitação realizada via Compras Públicas 

sob o ID nº 119900: 

 

“Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 
0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que 
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e 
convocatório). Tendo em vista a não 
aceitabilidade da proposta para o item (conforme 
registrado em chat) por não ter apresentado a 
planilha de composição de custos e demais 
documentos comprobatórios da exequibilidade 
dos lances ofertados de forma satisfatória, de 
acordo com os critérios do subitem 18.4., 
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. 
Inabilitada por não apresentação da comprovação 
da condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial 
previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não 
apresentação da comprovação de inscrição no 
cadastro de contribuintes Estadual previsto no 
subitem 20.1.4 alínea “b”; 
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não apresentação da Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta previsto no subitem 
20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do 
Índice de Grau de... (CONTINUA) 
(CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 
20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento 
convocatório”.  
 

Ocorre que, ás 13:52:51 do dia 27/07/2020, foi solicitado as licitantes 

que ofereceram lances manifestamente inexequíveis, de acordo com o descrito 

no subitem 18.3, bem como no Art. 48, Parágrafo 1º, Inciso. II, alínea b, da Lei 

de Licitações - Lei nº 8.666/93, que demonstre a viabilidade dos valores 

ofertados, através de planilha de composição de custos e demais documentos 

comprobatórios necessários para aferição das informações apresentadas, em 

conformidade e no prazo estipulado no item 18.4 do instrumento convocatório, 

conforme solicitação abaixo transcrita: 

 

“Solicito aos licitantes que ofereceram lances 

manifestamente inexequíveis de acordo com 

o descrito no subitem 18.3 bem como no Art. 

48, parágrafo 1º, inciso. II, alínea b da lei de 

Licitações - Lei 8666/93, que demonstre a 

viabilidade dos valores ofertados, através de 

planilha de composição de custos e demais 

documentos comprobatórios necessários 

para aferição das informações apresentadas, 

em conformidade e no prazo estipulado no 

item 18.4 do instrumento convocatório. As 

informações aqui solicitadas deverão ser 

enviadas para o E-mail: 

licitasemedmarituba@gmail.com 

devidamente identificados e assinados por 

seus representantes legais” 

 

Não sendo atendido pela empresa, ocasionando sua desclassificação 

para os itens. 

 

II – DO RECURSO 

 

A manifestação e motivação da intenção em recorrer foi registrada pela 

recorrente na própria Sessão Pública do Pregão em referência e registrada no 

Sistema Portal de Compras Públicas, conforme Art. 44, do Decreto nº 
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10.024/2019, sendo-lhe concedido o prazo de três dias para apresentação da 

fundamentação das suas alegações, e igual prazo concedido aos demais 

licitantes para a apresentação das contrarrazões, a partir do término do prazo 

da recorrente, caso entendessem necessário. Dentro do prazo legal foram 

apresentadas as razões, portanto, tempestivas. 

A empresa Y M GORAYEB SANTOS - ME alega ter apresentado a 

planilha de composição de custos, por tanto atendido ao que determina o 

Edital. 

Que os documentos declarados ausentes pela Pregoeira estão 

presentes na documentação anexada no sistema. 

 

III – DA ANÁLISE  

 

Preliminarmente cumpre ressaltar que a presente manifestação por parte 

desta Pregoeira tem como intuito examinar e decidir o recurso em tela 

conforme previsto no Art. 17, Inciso VII do Decreto nº 10.024/2019. 

Analisando as razões do recurso quanto à alegação de cumprimento das 

exigências editalícias quanto ao subitem 18.4 através da planilha apresentada, 

motivo pelo qual transcrevo a mensagem registrada via chat no dia 28/07/2020 

as 14:38:57 no Portal de Compras Públicas: 

 

“Após recebimento da documentação, para 
comprovação de exequibilidade do lance 
ofertado, apresentada pelas empresas Y M 
GORAYEB SANTOS - ME e MARIA 
ELIANE PEREIRA - ME foi realizada 
análise em conjunto pelos técnicos que 
compõem a Coordenação de Licitações e 
Contratos Administrativos da Secretaria 
Municipal de Educação de Marituba, onde 
constatou-se que as mesmas não reuniram 
os critérios suficientes para sua 
aceitabilidade conforme descritos no item 
18.4 do Instrumento Convocatório, bem 
como solicitado via chat, uma vez que 
ambas empresas apresentaram planilhas 
de forma genérica sem descrição 
satisfatória e comprovação das 
informações apresentadas, (...)” 
 

No mesmo entendimento segue a analise da Assessória Jurídica 

conforme trecho transcrito do parecer constante nos autos:  
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“Quanto a planilha de composição dos 
custos apresentada temos que a referida 
planilha deve permitir a identificação de 
todos os custos envolvidos na execução do 
serviço, tais como a remuneração do 
trabalhador, encargos e benefícios, 
provisão para rescisão, reposição, 
insumos, custos indiretos, tributos e lucro, 
de forma a detalhar todos os custos que 
incidem na formação do preço final, ou seja 
deveria ter uma descrição mais 
pormenorizada dos custos, não sendo 
possível tal análise pela planilha anexa 
pela Recorrente. 
A recorrente sustenta ainda, sem razão 

data vênia, que o edital “não discrimina 

quais informações são necessárias ser 

apresentadas na planilha de composição 

de custos”. Ocorre que o governo federal 

disponibiliza um Manual de Orientação 

para a Elaboração de Planilhas de Custos 

e Formação de Preços (segue link 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br

/images/conteudo/ArquivosCGNOR/ENAP--

-Planilha-de-Custos-e-FormaodePreos.pdf), 

portanto, poderia a Recorrente ter utilizado 

tais orientações como base”. 

 

Quanto à alegação da empresa requerente de substituição da 

documentação ausente por outras documentações anexadas no sistema as 

quais fazem parte do rol de documentação de habilitação, entendesse pela 

impossibilidade de tal conduta conforme traz em seu parecer o Assessor 

Jurídico desta Secretaria Municipal de Educação o Sr. Igor Crisly Martins 

Morais: 

 
“No que diz respeito a possibilidade de a 
Certidão Negativa de Natureza Tributária 
poder suprir a ausência de comprovação 
de inscrição no cadastro de contribuintes 
estadual, deve-se destacar que a Ficha de 
Inscrição Cadastral tem como objetivo 
principal proporcionar uma análise se o 
ramo de atividade empresarial exercido 
pelo licitante é compatível com o objeto 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/ENAP---Planilha-de-Custos-e-FormaodePreos.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/ENAP---Planilha-de-Custos-e-FormaodePreos.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/ENAP---Planilha-de-Custos-e-FormaodePreos.pdf
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licitado, de outro lado a Certidão Negativa 
de Natureza Tributária é um documento 
que comprova a regularidade fiscal do 
contribuinte perante a secretaria 
fazendária, por conseguinte, por terem 
funções totalmente distintas é inviável que 
um supra a ausência do outro. 
A ausência de Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta, segundo as 
razões do Recorrente, poderia “ser 
comprovada pela proposta consolidada 
apresentada no sistema”, contudo não 
merece prosperar tal alegação, haja vista 
que, a Declaração Independente de 
Proposta tem como escopo dissuadir a 
prática de infração contra a ordem 
econômica pelos licitantes e a proposta 
consolidada é o documento no qual o 
licitante apresenta o preço do seu produto 
ou serviço, portanto, documentos com 
funções distintas e que não podem ser 
equiparados. 
Por fim, ressalta-se que o artigo 31, § 5º, 

da Lei nº 8.666/93, prevê expressamente 

que a empresa licitante deve comprovar 

sua solidez financeira através dos índices 

previstos no instrumento editalício, sendo 

que o índice de endividamento é critério 

legítimo e legal, comumente adotada nas 

licitações, e assim sendo o Recorrente, ao 

não apresentar tais índices, viola não só o 

instrumento convocatório como também a 

lei de licitações e contratos.” 

 

 

IV - DA CONCLUSÃO: 

 

Diante da análise do pleito e pelos fatos apresentados, assim como 

parecer jurídico acostado nos autos esta Pregoeira decide pelo 

INDEFERIMENTO do presente recurso, mantendo-se a DECISÃO de 

DESCLASSIFICAÇÃO da empresa requerente para os itens 20, 73, 83, 84, 

109, 110 e INABILITAÇÃO para o certame pelos motivos expostos, com 

ressalva da apresentação de comprovação da condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 
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20.1.1 alínea “f” que apenas impossibilita a referida empresa de se beneficiar 

da condição de microempresa. 

Remetam-se os autos do processo licitatório à autoridade superior desta 

Secretaria Municipal de Educação para posterior julgamento. 

 

Marituba/PA, 12 de agosto de 2020. 
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NOGUEIRA DE 
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Assinado de forma digital por 
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 

50/0112020 - PE-SRP-PMM-SEMED. 

  

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada 

para o fornecimento de materiais de limpeza, higiene pessoal, conservação e descartáveis, 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das unidades escolares do 

Município de Marituba/PA. 

 

 

Tendo em vista os trabalhos conduzidos na Ata de Sessão Pública do processo licitatório 

na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 50/0112020 – PE-SRP-PMM-

SEMED, o parecer exarado pela Assessoria Jurídica e a manifestação da Sra. Lillian Witte 

Nogueira de Oliveira, Pregoeira desta Secretaria Municipal, que adoto e passo a integrar esta 

decisão: RATIFICO a decisão da Sra. Pregoeira e declaro IMPROCEDENTE às razões do 

Recurso Administrativo interposto pela empresa Y M GORAYEB SANTOS - ME, CNPJ 

Nº 29.520.539/001-53. 

 

Retornem-se os autos a Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio para as providências que 

lhes são afetas.  

 

 

Atenciosamente, 

 

Marituba (PA), 13 de Agosto de 2020. 

 

 

 

 

KÁTIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS  

Secretária Municipal de Educação 

DECRETO N. 283/2017-PMM/GAB 

SEMED-PMM-GOV 

 

 

KATIA CRISTINA DE 
SOUZA 
SANTOS:44433484253

Assinado de forma digital por 
KATIA CRISTINA DE SOUZA 
SANTOS:44433484253 
Dados: 2020.08.13 11:06:16 
-03'00'
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PARECER DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED; 

ASSUNTO: Recurso Administrativo interposto pela licitante ALG BRASIL 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS EIRELI. 

 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de Recurso administrativo interposto, tempestivamente, pela 

recorrente contra a decisão da Pregoeira que declarou a empresa ALG BRASIL 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS EIRELI Inabilitada, nos autos do 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/0112020-PE-PMM-SEMED, que tem como objeto a 

Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Materiais de 

Limpeza, Higiene Pessoal, Conservação e Descartáveis, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares do 

Município de Marituba/PA. 

Em cumprimento ao disposto no § 1º, do artigo 44 do Decreto nº 

10.024/19, o recurso foi recebido e encaminhado pela Sra. Pregoeira, estando 

disponível no sistema do Portal de Compras Públicas para consulta pelos 

interessados, conforme o disposto no item 22, subitem 22.1.4 do edital e § 2º, do 

artigo 44, do Decreto nº 10.024/19, para tomarem ciência e caso houvesse interesse, 

apresentarem contrarrazões no prazo de 03 (três) dias. 

Examinando cada ponto discorrido na peça recursal da empresa ALG 

BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS EIRELI, em confronto com a 

legislação e o edital do certame correlatos, expomos abaixo as medidas adotadas e 

as ponderações formuladas que fundamentaram esta peça. 

É o sucinto relato dos fatos. 
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II – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RELAÇÃO À 

INABILITAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE 

 

Todo recurso administrativo, para que seja conhecido e analisado, deverá 

demonstrar alguns requisitos para compor o juízo de admissibilidade, classificados 

como objetivos e subjetivos. 

 

II.I -  Os requisitos objetivos são: 

A. Motivação: A Pregoeira decidiu pela Inabilitação da empresa ALG BRASIL 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS EIRELI.  

B. Tempestividade: A empresa ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

PRODUTOS EIRELI em tempo hábil apresentou sua intenção de recorrer e 

apresentou sua peça recursal dentro do prazo previsto em lei; 

C. Regularidade Formal: O recurso obedeceu às formalidades legais e 

editalícias, sendo endereçados a autoridade que proferiu a decisão recorrida; 

D. Fundamentação: O licitante deveria ter fundamentado o recurso no artigo 44, 

do Decreto nº 10.024/19, em respeito ao princípio da especialidade, o que não 

fez, entretanto em respeito aos princípios da ampla defesa e devido processo 

legal, o mérito do recurso será analisado; 

E. Sucumbência:  implica na Inabilitação da empresa recorrente. 

 

II.II -  Os requisitos subjetivos são: 

A. Legitimidade da parte: A empresa é licitante deste Pregão Eletrônico e 

manifestou interesse em recorrer da decisão que a inabilitou. 

B. Interesse recursal: A empresa recorrente entende que a decisão da pregoeira 

merece reforma uma vez que apresentou a 3ª alteração do Ato Constitutivo da 

empresa está devidamente e legalmente consolidado, bem como que a Sra. 

Pregoeira não teria revelado para as empresas que elas deveriam enviar as 

suas comprovações de exequibilidade das propostas quando apresentassem 

preços inexequíveis. 
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Assim, a peça recursal apresentada da empresa recorrida, cumpre os 

requisitos de admissibilidade previstos na legislação, em que pese a fundamentação 

legal equivocada, pelo que se passa à análise das razões recursais: 

 

III – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

Em suma, postula a recorrente ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

DE PRODUTOS EIRELI que a decisão da Pregoeira de Inabilitar carece de reforma 

uma vez que, a 3ª alteração do Ato Constitutivo da empresa está devidamente e 

legalmente consolidado, motivo pelo qual não poderia ser inabilitado por tal razão. 

Alega ainda que a Sra. Pregoeira não teria revelado as empresas que elas deveriam 

enviar as comprovações de exequibilidade das propostas quando apresentassem 

preços, supostamente, inexequíveis, não oportunizando ao licitante comprovar a 

exequibilidade de sua proposta, contrariando, assim, o entendimento da doutrina 

majoritária e as orientações do TCU. 

Em apertada síntese. 

 

IV – DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS 

 

Antes de darmos prosseguimento à análise do pleito, cabe frisar que o 

Decreto nº 10.024/19, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição 

de bens e serviços comuns, estabelece em seu art. 2º que a licitação na modalidade 

de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação 

ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios 

correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 

Primeiramente, cumpre consignar que o ora Recorrente apresentou a 3ª 

Alteração do Ato Constitutivo da empresa e não apresentou a Declaração de 

Elaboração Independente de Proposta. 

Quanto à apresentação, da 3ª Alteração do Ato Constitutivo da empresa 

deve se destacar que assiste razão à recorrente, haja vista que a 3ª Alteração do Ato 

Constitutivo foi apresentado devidamente consolidado. 
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No entanto, ressalta-se que o Recorrente violou um requisito do edital, 

posto que no subitem 20.1.5, alínea “d”, é solicitado dos licitantes que elaborem uma 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta nos termos do Anexo VII, o 

que não o fez. 

Assim sendo, acertada a decisão da ilustre Pregoeira ao inabilitar a 

licitante, posto que, no instrumento convocatório, Item Vinte, que trata da Habilitação, 

traz o rol de documentos obrigatórios a serem apresentados pelos licitantes. 

 Prevê, ainda, no mesmo item, subitem 20.1.10, a inabilitação do licitante 

que não alcançar os documentos habilitatórios: 

 

20.1.10 Se a documentação de habilitação não estiver completa e 
correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus 
anexos, a Pregoeira inabilitará a licitante. (grifo nosso). 

 

O Edital é claro e vincula todos os licitantes. É a lei da licitação no caso 

concreto, não sendo facultado à Administração usar de discricionariedade para 

desconsiderar determinada exigência do instrumento convocatório. O 

descumprimento dos itens constantes no mesmo implica a desclassificação da 

proposta ou inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os 

princípios norteadores da licitação, expressos no art. 3º da Lei nº 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 
sustentável 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 vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

Em tal prol, ressalte-se a lição do ilustre doutrinador MARÇAL JUSTEN 

FILHO: 

 

“Depois de editado o ato convocatório, inicia-se a chamada fase 
externa da licitação. Os particulares apresentam as suas propostas e 
documentos, que serão avaliados de acordo com os critérios 
previstos na Lei e no ato convocatório. Nessa segunda fase, a 
Administração verificará quem, concretamente, preenche mais 
satisfatoriamente as condições para ser contratado. Também nessa 
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etapa se exige o tratamento isonômico. Trata-se, então, da isonomia 
na execução da licitação. Todos os interessados e participantes 
merecem tratamento equivalente.” 

 

Ratificando-se, dessa forma a premissa de que o Edital é a lei interna da 

licitação, ficando a ele vinculado, sob pena de afronta ao artigo 41, da norma legal 

acima citado e proporcionando aos demais licitantes Segurança Jurídica. 

Como é consabido, aquele que participa da licitação tem o dever jurídico 

de atentar para todas as suas exigências. Com efeito, nas palavras de Marçal Justen 

Filho, “aquele que não apresenta os documentos exigidos ou apresenta-os 

incompletos ou defeituosos descumpre seus deveres e deverá ser inabilitado”. 

 Sobre o tema, assevera JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO: 

 

“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do 

administrador e dos administrados. Significa que as regras 

traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas 

por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se 

torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou 

judicial. 

 

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se 

a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados 

do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que 

provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade 

administrativa.” 

No que diz respeito a exequibilidade dos preços, em que o Recorrente 

alega que a Pregoeira do certame, supostamente, não oportunizou aos licitantes 

comprovar a exequibilidade dos preços propostos, contrariando assim a 

jurisprudência pátria e as orientações do Tribunal de Contas da União 

Ocorre que, a Sra. Pregoeira oportunizou sim a todos os licitantes 

comprovar a exequibilidade das propostas, abrindo prazo para que apresentassem 

planilhas de composição de custos, vejamos: 

 

27/07/2020 - 13:52:51 – Pregoeiro - Solicito aos licitantes que 

ofereceram lances manifestamente inexequíveis de acordo com 

o descrito no subitem 18.3 bem como no Art. 48, parágrafo 1º, 

inciso. II, alínea b da lei de Licitações - Lei 8666/93, que demonstre a 
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viabilidade dos valores ofertados, através de planilha de 

composição de custos e demais documentos comprobatórios 

necessários para aferição das informações apresentadas, em 

conformidade e no prazo estipulado no item 18.4 do instrumento 

convocatório. As informações aqui solicitadas deverão ser enviadas 

para o E-mail: licitasemedmarituba@gmail.com devidamente 

identificados e assinados por seus representantes legais. (grifo 

nosso). 

Destarte, a pregoeira agiu corretamente, abrindo prazo para os licitantes 

que tivessem apresentado preços manifestamente inexequíveis, nos termos do 

subitem 18.3 do instrumento convocatório, conforme acima destacado. Contudo, 

como o Recorrente, quedou-se inerte, não comprovou a exequibilidade de sua 

proposta, decaindo do direito. 

Destaca-se que o ônus da prova da exequibilidade das propostas de 

preços é do particular, é da empresa licitante, logo, tendo permanecido inerte a 

Recorrente perdeu a oportunidade de comprovar que seus preços não eram 

inexequíveis. 

Logo, tendo permanecido inerte a Recorrente, por conseguinte, não 

comprovando a exequibilidade dos preços propostos, agiu acertadamente a 

Pregoeira, posto que outra não era a medida senão a decretação da inexequibilidade 

dos preços. 

O parágrafo 1º, desse artigo 48, interpretado concomitantemente com os 

artigos 40, inciso X e 44, § 3º, da Lei nº 8.666/93, estabelece parâmetros para que 

a autoridade contratante se aproxime dos critérios objetivos de julgamento ao 

analisar a exequibilidade da proposta, ao passo que permite uma maior 

transparência no julgamento do preço ofertado, assim como salvaguarda a 

Administração Pública do altíssimo risco de depreender-se tempo e recursos 

públicos, adjudicando o objeto do certame àquela proponente sem, no fim, obter 

o resultado almejado. 

Os critérios de aceitabilidade de propostas possuem como finalidade criar 

padrões objetivos para classificar ou desclassificar propostas de empresas com 
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valores superiores ao limite estabelecido na norma ou no Instrumento Convocatório 

ou com preços manifestamente inexequíveis. 

Ademais, não haveria sequer como garantir a objetividade e a 

impessoalidade do julgamento das propostas sem a inclusão de critérios de 

aceitabilidade, princípios basilares que, em última instância, garantem a lisura do 

certame e norteiam todo o procedimento licitatório. 

Nesse particular, importante mencionar, por relevante, que a 

Administração Pública encontra-se afeta, em matéria de licitações, dentre outros 

princípios, ao da legalidade e o da vinculação ao instrumento convocatório, forte nos 

artigos 3º e 41, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Portanto, não merece prosperar o recurso impetrado pela ALG BRASIL 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS EIRELI. 

Com isso, restou observado, ainda, o princípio do julgamento objetivo, o 

qual é corolário do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, já que a 

análise dos documentos se deu com base em critérios indicados no ato convocatório. 

Vale destacar que a conduta da Pregoeira mostrou-se pautada em todos 

os princípios que regem o direito administrativo e licitações, salvo melhor juízo, 

senão vejamos: princípio constitucional da isonomia, princípio da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.  

 

V – DA CONCLUSÃO 

 

Diante dos fatos e documentos apresentados, entende-se, com base nos 

princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, 

competitividade e julgamento objetivo pelo Conhecimento e Parcial Provimento do 

Recurso formulado pelo licitante ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

PRODUTOS EIRELI, a fim de que se reconsidere a 3ª Alteração do Ato Constitutivo 

como devidamente consolidado, mantendo os demais termos da decisão de 

Inabilitação proferida pela Ilustre Pregoeira, em razão da ausência de Declaração 

Independente de Proposta, nos termos do subitem 20.1.5, alínea “d” e em razão da 
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inexequibilidade dos preços propostos, conforme subitem 18.4, ambos do 

instrumento convocatório, pelos motivos de direito acima expostos. 

Encaminho os autos à Sra. Pregoeira para análise, e decisão do Recurso 

Administrativo em pauta. 

É o parecer. Salvo melhor juízo. 

 

 

 

 

Marituba/PA, 11 de Agosto de 2020. 
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TERMO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: nº 290620/2020-PMM/SEMED. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 

DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, CONSERVAÇÃO E 

DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DO 

MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. 

EMPRESA RECURSANTE: ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

PRODUTOS EIRELI, CNPJ Nº 11.495.858/0001-90. 

MOTIVAÇÃO: Desclassificação da proposta para os itens 78, 103 e 

Inabilitação da empresa para o certame. 

I - DOS FATOS: 

A empresa ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

EIRELI foi desclassificada para os itens acima mencionados bem como 

inabilitado para o certame pelos motivos abaixo transcrito, retirado do chat da 

licitação realizada via Compras Públicas sob o ID nº 119900: 

 

“Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e 
0103, conforme o que preconiza o item 18 do 
Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como 
não apresentação da planilha de composição de 
custos e demais documentos comprobatórios da 
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo 
com os critérios e no prazo estipulado no subitem 
18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via 
chat. 
Inabilitado por desconformidade no subitem 
20.1.1 alínea “e” tendo em vista apenas a 
apresentação da 3º alteração contratual onde não 
se fez acompanhado das demais alterações ou de 
sua consolidação, bem como não apresentado da 
declaração de Elaboração Independente de 
Proposta com as informações presentes no anexo 
VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” 
do instrumento convocatório.”  
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Ocorre que, ás 13:52:51 do dia 27/07/2020, foi solicitado as licitantes 

que ofereceram lances manifestamente inexequíveis, de acordo com o descrito 

no subitem 18.3, bem como no Art. 48, Parágrafo 1º, Inciso. II, alínea b, da Lei 

de Licitações - Lei nº 8.666/93, que demonstre a viabilidade dos valores 

ofertados, através de planilha de composição de custos e demais documentos 

comprobatórios necessários para aferição das informações apresentadas, em 

conformidade e no prazo estipulado no item 18.4 do instrumento convocatório, 

conforme solicitação abaixo transcrita: 

 

“Solicito aos licitantes que ofereceram lances 

manifestamente inexequíveis de acordo com 

o descrito no subitem 18.3 bem como no Art. 

48, parágrafo 1º, inciso. II, alínea b da lei de 

Licitações - Lei 8666/93, que demonstre a 

viabilidade dos valores ofertados, através de 

planilha de composição de custos e demais 

documentos comprobatórios necessários 

para aferição das informações apresentadas, 

em conformidade e no prazo estipulado no 

item 18.4 do instrumento convocatório. As 

informações aqui solicitadas deverão ser 

enviadas para o E-mail: 

licitasemedmarituba@gmail.com 

devidamente identificados e assinados por 

seus representantes legais” 

 

Não sendo atendido pela empresa, ocasionando sua desclassificação 

para os itens. 

 

II – DO RECURSO 

 

A manifestação e motivação da intenção em recorrer foi registrada pela 

recorrente na própria Sessão Pública do Pregão em referência e registrada no 

Sistema Portal de Compras Públicas, conforme Art. 44, do Decreto nº 

10.024/2019, sendo-lhe concedido o prazo de três dias para apresentação da 

fundamentação das suas alegações, e igual prazo concedido aos demais 

licitantes para a apresentação das contrarrazões, a partir do término do prazo 

da recorrente, caso entendessem necessário. Dentro do prazo legal foram 

apresentadas as razões, portanto, tempestivas. 
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A empresa ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

EIRELI alega que não houve citação direta de quais empresas ofertaram 

lances inexequíveis. 

Que a 3º alteração do ato constitutivo da empresa apresentado pela 

requente encontra-se consolidado. 

 

III – DA ANÁLISE  

 

Preliminarmente cumpre ressaltar que a presente manifestação por parte 

desta Pregoeira tem como intuito examinar e decidir o recurso em tela 

conforme previsto no Art. 17, Inciso VII do Decreto nº 10.024/2019. 

Analisando as razões do recurso quanto à alegação de não haver 

clareza quanto às empresas que se encontravam com preços 

manifestadamente inexequíveis assim considerado por esta Pregoeira e equipe 

de apoio com base nos valores de referência informado do presente processo 

licitatório as quais poderiam demonstrar sua exequibilidade através de planilha 

de custos e demais documentos comprobatórios, solicitado de forma clara via 

chat no dia 27/07/2020 as 13:51:24 no Portal de Compras Públicas conforme 

segue: 

 

“Solicito aos licitantes que ofereceram 
lances manifestamente inexequíveis de 
acordo com o descrito no subitem 18.3 bem 
como no Art. 48, parágrafo 1º, inciso. II, 
alínea b da lei de Licitações - Lei 8666/93, 
que demonstre a viabilidade dos valores 
ofertados, através de planilha de 
composição de custos e demais 
documentos comprobatórios necessários 
para aferição das informações 
apresentadas, em conformidade e no prazo 
estipulado no item 18.4 do instrumento 
convocatório. As informações aqui 
solicitadas deverão ser enviadas para o E-
mail: licitasemedmarituba@gmail.com 
devidamente identificados e assinados por 
seus representantes legais” 
 

No mesmo entendimento e de forma complementar ao desta Pregoeira e 

equipe de apoio segue a analise da Assessória Jurídica conforme trecho 

transcrito do parecer constante nos autos:  

 
“Destarte, a pregoeira agiu corretamente, 
abrindo prazo para os licitantes que 
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tivessem apresentado preços 
manifestamente inexequíveis, nos termos 
do subitem 18.3 do instrumento 
convocatório, conforme acima destacado. 
Contudo, como o Recorrente, quedou-se 
inerte, não comprovou a exequibilidade de 
sua proposta, decaindo do direito. 
 
Destaca-se que o ônus da prova da 
exequibilidade das propostas de preços é 
do particular, é da empresa licitante, logo, 
tendo permanecido inerte a Recorrente 
perdeu a oportunidade de comprovar que 
seus preços não eram inexequíveis. 

 
Logo, tendo permanecido inerte a 
Recorrente, por conseguinte, não 
comprovando a exequibilidade dos preços 
propostos, agiu acertadamente a 
Pregoeira, posto que outra não era a 
medida senão a decretação da 
inexequibilidade dos preços”. 
 

Quanto à alegação da empresa recorrente ter apresentado a 3ª 

alteração do ato constitutivo de sua empresa de formo consolidada, tendo a 

mesma passado por reanalise, pode-se concluir que a mesma trata-se de ato 

constitutivo consolidado da empresa, sendo assim, não podendo ser motivo de 

inabilitação da mesma, no entanto em observância aos princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, não tendo 

a empresa atendido o requisito do subitem 20.1.5, alínea “d” do edital, estando 

inapta a participar do referido processo conforme traz em seu parecer o 

Assessor Jurídico desta Secretaria Municipal de Educação, Sr. Igor Crisly 

Martins Morais: 

 
“No entanto, ressalta-se que o Recorrente 
violou um requisito do edital, posto que no 
subitem 20.1.5, alínea “d”, é solicitado dos 
licitantes que elaborem uma Declaração de 
Elaboração Independente de Proposta nos 
termos do Anexo VII, o que não o fez. 
 
Assim sendo, acertada a decisão da ilustre 
Pregoeira ao inabilitar a licitante, posto que, 
no instrumento convocatório, Item Vinte, 
que trata da Habilitação, traz o rol de 



   
 

Rua Fernando Guilhon nº 5330 – Centro – CEP: 67.200-000 – Marituba – Pará 
Fone (91) 3256-7833  

documentos obrigatórios a serem 
apresentados pelos licitantes. 
 
Prevê, ainda, no mesmo item, subitem 
20.1.10, a inabilitação do licitante que não 
alcançar os documentos habilitatórios.” (...) 

 

 

IV - DA CONCLUSÃO: 

 

Diante da análise do pleito e pelos fatos apresentados, assim como 

parecer jurídico acostado nos autos esta Pregoeira decide pelo 

INDEFERIMENTO do presente recurso, mantendo-se a DECISÃO de 

DESCLASSIFICAÇÃO da empresa requerente para os itens 78; 103 e 

INABILITAÇÃO para o certame pelos motivos expostos, com ressalva da 

apresentação da 3ª alteração de ato constitutivo consolidado. 

Remetam-se os autos do processo licitatório à autoridade superior desta 

Secretaria Municipal de Educação para posterior julgamento. 

 

Marituba/PA, 12 de agosto de 2020. 
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GABINETE DA SECRETÁRIA 

 

 
Rua Fernando Guilhon, nº 5330 – Centro – CEP: 67.200-000 – Marituba – Pará. 

Fone (91) 3256-7833 

 

 

 

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 

50/0112020 - PE-SRP-PMM-SEMED. 

  

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada 

para o fornecimento de materiais de limpeza, higiene pessoal, conservação e descartáveis, 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das unidades escolares do 

Município de Marituba/PA. 

 

 

Tendo em vista os trabalhos conduzidos na Ata de Sessão Pública do processo licitatório 

na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 50/0112020 – PE-SRP-PMM-

SEMED, o parecer exarado pela Assessoria Jurídica e a manifestação da Sra. Lillian Witte 

Nogueira de Oliveira, Pregoeira desta Secretaria Municipal, que adoto e passo a integrar esta 

decisão: RATIFICO a decisão da Sra. Pregoeira e declaro IMPROCEDENTE às razões do 

Recurso Administrativo interposto pela empresa ALG BRASIL COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ Nº 11.495.858/0001-90. 

 

Retornem-se os autos a Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio para as providências que 

lhes são afetas.  

 

 

Atenciosamente, 

 

Marituba (PA), 13 de Agosto de 2020. 

 

 

 

 

KÁTIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS  

Secretária Municipal de Educação 

DECRETO N. 283/2017-PMM/GAB 

SEMED-PMM-GOV 
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