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A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/0112020 – PE-SRP-PMM-SEMED  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 290620/2020 
 
 
SRA., LILLIAN WITTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, 
MD. PREGOEIRA 
 

 
L COSTA & G RAMOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente 

cadastrada no CNPJ/MF nº 33.724.724/0001-37, Insc. Est. 15.646.229-0, registro 
municipal nº6580, sediada na Rua Marechal Deodoro, nº 245, Andar Altos Sala 04, 
Ianetama, Castanhal – PA, devidamente habilitada no processo licitatório promovido pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, por sua representante legal infra 
assinado, apresentar o presente RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO 
SUSPENSIVO com fulcro na alínea  “  a  “, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666 / 93, à 
presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor 
 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO,  
 

1 - Contra a decisão dessa digna Pregoeira que desclassificou a recorrente nos itens 
2, 20 e 61;  

 
I – DO CABIMENTO, DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO 

E DO EFEITO SUSPENSIVO 
 

2 - Entretanto, a despeito da Desclassificação da nossa empresa nos itens citados, 
vale constar sobre o direito a recurso e seu respectivo prazo, vale aludir que tal decisão é 
cabível o presente recurso, em garantia aos princípios do devido processo legal, 
contraditório e ampla defesa, de aplicação indiscutível no feito administrativo. E não pode 
deixar passar também que, além da previsão contida art. 109, da Lei 8.666/93, é 
assegurado a todos os litigantes e em todos os processos administrativos o direito ao 
recurso, consoante dispõe o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, veja:  
 

“Art. 5º. (...). 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; ” (grifei) 

 
3 - Com efeito, o licitante ou contratado que se sentir lesado por decisão 

administrativa pode se valer do recurso administrativo lato sensu, utilizando-se de meios 
de reexame interno em face de ato ou decisão administrativa que lhe tenha sido 
desfavorável, o qual será julgado pela autoridade hierarquicamente superior àquela 
prolatora de ato/decisão recorrido (a) pertencente ao mesmo órgão ou entidade.  
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4 - Ademais, consoante o princípio da autotutela administrativa, a 

Administração Pública pode rever seus próprios atos, quando ilegais, inconvenientes ou 
inoportunos. De modo a reforçar esta prerrogativa, o Supremo Tribunal Federal editou a 
súmula nº 473, estabelecendo que:  
 

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

 
5 - E nesse turno, vale lembrar também que a autoridade poderá atribuir efeito 

suspensivo ao recurso, uma vez que a r. decisão trará graves consequências à Recorrente.  
 

6 - Por isso, se faz necessário que seja concedido o efeito suspensivo ao presente 
recurso, nos precisos termos do art. 109, § 2º, da Lei 8.666/93. O que enseja que a r. 
decisão está trazendo enormes prejuízos à Ora Recorrente, e deverá ser concedido de 
imediato o efeito suspensivo ao recurso.  
 

7 - Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional 
susografado, a recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das 
exigências editalícias. 

 
8 - O recurso em comento, em face pelo tratamento diferenciado que a Sra. Pregoeira 

dispensou em relação à empresa L COSTA & G RAMOS LTDA, em desclassificar alegando de 
que a mesma não apresentou a planilha de composição de custos e demais documentos 
comprobatórios da exeqüibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no 
prazo estipulado no subitem 18.4. 

 
9 - Ocorre que, essa decisão não se mostra consentânea com as normas legais 

aplicáveis à espécie, como adiante ficará demonstrado. 
 

10 - Irrelevante a alegação da Pregoeira em desclassificar a empresa, como pode ser 
visto agiu de forma errada, Primeiro, não aplicou a legislação vigente e as normas contidas 
no edital; Segundo, não obedeceu a legislação e as regras esculpidas no edital em aceitar e 
habilitar a empresa L COSTA & G RAMOS LTDA nos referidos itens citados, que 
apresentou a proposta mais vantajosa subseqüente para a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARITUBA. 

 
11 - O simples fato da proposta da empresa L COSTA & G RAMOS LTDA não ter 

sido aceita e habilitada nos itens citados, mácula a lisura do processo licitatório, o que 
por si só invalida o processo; 
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12 - A Pregoeira aceitou na ata da sessão do dia 30/07/2020, a intenção de recurso 
da nossa empresa, que fez alegações da desclassificação da empresa L Costa & G 
Ramos LTDA e da obrigatoriedade do envio da apresentação da planilha de 
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exeqüibilidade dos 
lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, é 
somente para o licitante vencedor/ classificado em primeiro lugar, caso não seja 
aceito deverá ser feita a convocação para os licitantes subseqüentes por ordem de 
classificação, nossa empresa não foi classificada em primeiro lugar para nenhum 
item, portanto não existe obrigatoriedade de envio da planilha de composição de 
custos e demais documentos comprobatórios da exeqüibilidade dos lances ofertados, 
até o momento não houve nenhuma decisão da pregoeira da seguinte alegação. 

 
 

II – DO DIRETO 

 

13 - Os processos licitatórios devem obedecer estritamente a ordem cronológica de 
suas exigibilidades, conforme preceitua os Art. 3º da lei federal 8.666/93: 

Lei 8.666/93 
 
Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração 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. 
(grifei) 
 
§ 1o  É vedado aos agentes públicos: (grifei) 
 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 
e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei 
no 8.248, de 23 de outubro de 1991;        (Redação dada pela Lei nº 
12.349, de 2010). (grifei) 

 
 

14 – No caso “in tela” o caminho trilhado pela administração para contratar foi a 

Licitação na Modalidade Pregão, conhecida como a modalidade mais célere, no entanto, 

não se afasta dos princípios norteadores do bom Direito.   

 
Lei nº 8.666/1993 
 
Art. 41 º A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. (grifei) 
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Lei Federal nº 10.520/2002 
Art. 4 º 
... 
VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do 
preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação 
da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório; (grifei) 
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao 
objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito 
da sua aceitabilidade; (grifei) 
 
XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas... do 
licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixadas no edital; (grifei) 
 
XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o 
licitante será declarado vencedor; (grifei) 
 
XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas 
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor; (grifei) 
 
Decreto Federal nº 10.024/2019 
 
Art. 7 º Os critérios de julgamento empregados na seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor 
preço ou maior desconto, conforme dispuser o edital. (grifei) 
 
Art. 38.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o 
pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas no edital. (grifei) 
 
§ 1º A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
§ 2º O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. (grifei) 
 
Art.  39.  Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 38, o 
pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, e verificará 
a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o 
disposto no Capítulo X. (grifei) 
 
Art. 43.  A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf, 
nos documentos por ele abrangidos, quando os procedimentos licitatórios 
forem realizados por órgãos ou entidades integrantes do Sisg ou por 
aqueles que aderirem ao Sicaf. (grifei) 
 
§ 4º Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o 
licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro 
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examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem 
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 
(grifei) 
 
Edital 
 
15.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a 
Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 
das previstas neste Edital. (grifei)  
 
15.24 A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no 
prazo de 4 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance 
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. (grifei)  
 
15.25 Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de 
aceitação e julgamento da proposta. (grifei)  
 
18.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 
no parágrafo único do Art. 7º e no § 9º do Art. 26 do Decreto n.º 
10.024/2019. (grifei)  
 
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 
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. (grifei) 
 
21.1 Após o término do certame, a licitante vencedora enviará a 
proposta ajustada ao lance final e demais documentos de habilitação, 
a serem remetidos exclusivamente para o endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br no prazo máximo de 02 (duas) 
horas, contado da solicitação da Pregoeira, que se procederá via 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br. (grifei) 
 

 

III – DAS RAZÕES PARA REFORMAR A R. DECISÃO 
 

15 - A Pregoeira ao considerar a recorrente desclassificada nos referidos itens 
citados sob o argumento acima enunciado, incorreu na prática de ato manifestamente 
ilegal. 
 

16 - Senão vejamos: 
 

16.1 - De acordo com o Subitem n° 18.1 do Edital, - dispositivo tido como violado -
, a licitante não foi classificada em primeiro lugar para nenhum item, portanto não 
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existe obrigatoriedade de envio da planilha de composição de custos e demais 
documentos comprobatórios da exeqüibilidade dos lances ofertados: 

 
Edital 
18.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 
no parágrafo único do Art. 7º e no § 9º do Art. 26 do Decreto n.º 
10.024/2019. (grifei) 

 

 
16.2 - De pronto, os documentos apresentados pela nossa empresa atendem as 

exigências do referido edital, estando de acordo com as exigências do item 18.1, como 

pode ser verificado atendemos plenamente a exigência do edital. 

 

16.3 - Desta feita, no momento da Participação na licitação nossa empresa cumpriu 

plenamente o subitem 11.1 do referido Edital,  

 

Edital 

11 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO... 

11.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação, mediante a 

apresentação dos documentos pertinentes... (grifei) 

 

16.4 - Assim sendo, uma vez que a recorrente provou a não obrigatoriedade do 
envio da planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da 
exeqüibilidade dos lances ofertados – como exigiu a Pregoeira, a apresentação apenas 
da licitante classificada em primeiro lugar demonstrar o cumprimento da exigência. 
 

16.5 - Apresentamos da forma exigida do referido edital os documentos 

atendem e comprovam a nossa Habilitação. 

 

16.6 - Conforme os subitens 11.1 e 18.1, cumprimos plenamente as exigências 

do referido edital. 

 
17 - O Questionamento apontado pela empresa L COSTA & G RAMOS LTDA. 

“Apresento intenção de recurso sob a decisão da Pregoeira do presente pregão em 
desclassificar a empresa L Costa & G Ramos Ltda. Conforme exigências nos 
subitens: 

 Do Edital 15.23; 15.24; 15.25; 18.1 e 21.1; 
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 Lei Federal 10.520/2002 Art. 4º - XI, XII, XVI 

 Decreto Federal 10.024/2019 Art. 7º, Art. 38 §1º e §2º, Art. 39, Art. 43 
§4º.  

 A obrigatoriedade do envio da apresentação da planilha de 
composição de custos e demais documentos comprobatórios 
da exeqüibilidade dos lances ofertados, de acordo com os 
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, é somente para 
o licitante vencedor/ classificado em primeiro lugar, caso não 
seja aceito deverá ser feita a convocação para os licitantes 
subseqüentes por ordem de classificação, nossa empresa não 
foi classificada em primeiro lugar para nenhum item, portanto 
não existe obrigatoriedade de envio da planilha de composição 
de custos e demais documentos comprobatórios da 
exeqüibilidade dos lances ofertados”. (grifei) 

 
Lei Federal nº 10.520/2002 
Art. 4 º 
... 
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao 
objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito 
da sua aceitabilidade; (grifei) 
 
XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas... do 
licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixadas no edital; (grifei) 
 
XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas 
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor; (grifei) 
 
Decreto Federal nº 10.024/2019 
 
Art.  39.  Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 38, o 
pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, e verificará 
a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o 
disposto no Capítulo X. (grifei) 
 
Art. 43.  A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf, 
nos documentos por ele abrangidos, quando os procedimentos licitatórios 
forem realizados por órgãos ou entidades integrantes do Sisg ou por 
aqueles que aderirem ao Sicaf. (grifei) 
 
§ 4º  Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o 
licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem 
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 
(grifei) 
 
 



 
                                                                          
 

 
CASTANHEIRA DISTRIBUIDORA 

 

 
L COSTA & G RAMOS LTDA – CNPJ: 33.724.724/0001-37 

Rua Marechal Deodoro, nº 245, Sala 04 – Bairro: Ianetama – Castanhal – Pará – CEP: 68.745-690 
Fone: 91 98182 - 4876 / 98384 - 8845 

E-mail: castanheiradistribuidora01@gmail.com  
 

Edital ... 

15.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a 
Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 
das previstas neste Edital. (grifei)  
 
15.24 A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no 
prazo de 4 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance 
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. (grifei)  
 
15.25 Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de 
aceitação e julgamento da proposta. (grifei)  
 
18.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 
no parágrafo único do Art. 7º e no § 9º do Art. 26 do Decreto n.º 
10.024/2019. (grifei)  
 
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 
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. (grifei) 
 
21.1 Após o término do certame, a licitante vencedora enviará a 
proposta ajustada ao lance final e demais documentos de habilitação, 
a serem remetidos exclusivamente para o endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br no prazo máximo de 02 (duas) 
horas, contado da solicitação da Pregoeira, que se procederá via 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br. (grifei) 

 

 Ficou comprovado que nossa empresa não atendeu as exigências do edital?  

 Ficou comprovado que nossa empresa foi classificada em primeiro lugar e que não 
apresentou a planilha de composição de custos e demais documentos 
comprobatórios da exeqüibilidade dos lances ofertados? 

 Ficou demonstrado que a Empresa L COSTA & G RAMOS LTDA, estava sem 

documentação completa de habilitação? 

 A Empresa L COSTA & G RAMOS LTDA, foi Desclassificada do que nos referidos 

itens citados? 

 A Pregoeira fez o procedimento de acordo com a exigência da Lei 8.666/93.? 
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IV – CONCLUSÃO 
 
 

18 - A análise das propostas de preços deve ser feita tecnicamente, conforme 

EDITAL e as Leis 8.666/93, 10.520/02 ..., e, principalmente, com base nos princípios 

administrativos que a própria Lei acolhe, devendo sempre, o Julgador, ter uma visão 

global do processo licitatório. Não pode o Julgador perder de vista que a sua atuação é 

decisiva para resguardar o interesse público, que deve sempre nortear os atos da 

administração. 

 

19 - Resta comprovado, após análise dos fatos trazidos pela empresa L COSTA & 

G RAMOS LTDA, que a mesma atendeu os requisitos de Habilitação, com 

cumprimento do ato convocatório, demais dispositivos legais apontados pela 

requerente. 

 

20 - Desta feita, Seja cumprida rigorosamente as normas e condições do edital, na 

forma do Art. 3º da Lei n 8.666/1993, respeitando o princípio da legalidade e da 

igualdade estabelecido no art. citado. 

 
 

V – DO PEDIDO 
 
 

21 - Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, 
com efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de 
rigor, admita-se a participação da recorrente nos referidos itens 2, 20 e 61, já que 
habilitada a tanto a mesma está; 

22 - Diante ao exposto, tendo em vista que a empresa atendeu a todos os 
requisitos exigidos no processo licitatório, bem como não ficou comprovado que a 
empresa não atendia as exigências do referido edital; 

23 - Mantenha a habilitação da empresa L COSTA & G RAMOS LTDA para 
todos os Itens citados, por cumprimento das normas e em especial o Edital; 

24 - REQUER, por tudo que nos autos constam, sejam acatados os argumentos 
aqui suscitados e; 
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25 - Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que a Sra. Pregoeira 
reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, 
devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 
109, da Lei n° 8666/93. 

 
 
 
 

Nestes Termos, pede e espera deferimento 
 

Castanhal, 03 de Agosto de 2020. 
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Y M GORAYEB SANTOS - ME 

CNPJ: 29.520.539/0001-53 
Inscrição Estadual: 15.590.952-5 

 
 

Endereço: Rua Oitava, S/N – CEP: 68.870-000       Soure/PA      
Contatos: (91) 98209-9746 (91) 3233-9249 e mail:  y.maues@gmail.com 

 
 

                                      

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA 

LILIAN WITTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

 

ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Processo Administrativo: 290620/2020 – PMM/SEMED  

Pregão Eletrônico nº 9-011/2020  

 

Prezados Senhor, a empresa Y. M. GORAYEB SANTOS – ME, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 29.520.539/0001-53, estabelecida comercialmente, sito à Rua Oitava 

S/N, Bairro Centro – CEP 68870-000, Município de Soure/PA, neste ato representada 

pelo seu Proprietário, YUSSEF MAUÉS GORAYEB, brasileiro, casado, comerciante, 

portador da cédula de identidade nº 4178345/SSP/PA e do CPFMF nº 813.028.602-59 

residente e domiciliado na cidade de Belém/PA, vem RESPEITOSAMENTE a presença 

de Vossa Excelência, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a equivocada 

decisão proferida por essa respeitável pregoeira que a julgou como inabilitada no 

presente certame, tudo conforme adiante segue, rogando, desde já, seja a presente 

dirigida à autoridade que lhe for imediatamente superior, caso V. Exa. não se convença 

das razões abaixo formuladas e, “spont própria”, não proceda com a reforma da decisão 

ora atacada, decidindo, por conseqüência, pela habilitação da signatária. 

TEMPESTIVIDADE 

É o presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo, uma vez que a 

intimação para da Decisão Administrativa ora atacada se deu aos 27 (vinte e sete) dias 

do mês de julho de 2020. Sendo o prazo legal para a apresentação da presente medida 

recursal de 03 (três) dias úteis, são as razões ora formuladas plenamente tempestivas, 

uma vez que o termo final do prazo recursal na esfera administrativa apenas se dará em 

data de 04 de julho do ano em curso, às 14:00 horas, razão pela qual deve essa 

respeitável Comissão de Licitação conhecer e julgar a presente medida. 

DO MOTIVO DO RECURSO 

O presente recurso é interposto em decorrência de haver essa Comissão de 

Licitação, ao julgar inabilitada a signatária do certame supra especificado, adotou como 

fundamento para tal decisão, no fato da RECORRENTE, com o fim de atender à 

exigência edilícia contida, especificamente, no item “10.4.”, por não ter apresentado a 

planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da 

exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória. Ainda, declarou inabilitada 

por não ter apresentado a comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”, não 
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apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual 

previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”. 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 Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas 

“c” e “h” do instrumento convocatório.  

Na data de 27 de julho de 2020, às 13:52:51, a ilustríssima pregoeira solicita que 

os licitantes que ofereceram lances manifestamente inexeqüíveis de acordo com o 

descrito no subitem 18.3, bem como no art. 48, parágrafo 1º, inciso II, alínea b da Lei nº 

8.666/93, que demonstre a viabilidade dos valores ofertados, através de “planilha 

decomposição de custos” e demais documentos comprobatórios para aferição das 

informações apresentadas. 

Conforme prevê o edital, a recorrente remeteu via email a planilha de 

composição de custos na data de 27 de julho de 2020, às 15:42 horas, portanto dentro do 

prazo concedido pelo instrumento convocatório em seu item 18.4. 

Na data de 28 de julho de 2020, às 14:39:58 horas, a ilustríssima pregoeira, 

informa que “foi realizada analise em conjunto pelos técnicos que compõem a 

Coordenação de Licitação e Contratos Administrativos da Secretaria Municipal de 

Educação de Marituba, onde constatou-se que as mesmas não reuniram os critérios 

suficientes para a sua aceitabilidade conforme descrito no item 18.4 do instrumento 

convocatório, bem como via chat, uma vez que ambas empresas apresentaram planilhas 

de forma genérica sem descrição satisfatória e comprovação das informações 

apresentadas...”. Ocorre que no item 18.4 do instrumento convocatório determina que 

“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”. Nota-se que a empresa recorrente 

apresentou a planilha de composição de custo, logo atendeu ao que determina o edital. 

Excelentíssima Sra. Pregoeira, não adentraremos no mérito de como se procedeu 

a analise que considerou a planilha de composição de custos, que critérios foi utilizado 

para considerar que não reuniu critérios suficientes para aceitabilidade, uma vez que no 

item 18.4. do edital, não discrimina quais informações são necessárias ser apresentadas 

na planilha de composição de custos. O que pede é que seja apresentada a planilha de 

composição de custos, o que foi prontamente atendido pela recorrente   

 

Excelentíssima, quanto a decisão de inabilitar a recorrida por considerar sua 

proposta inexequível, vale ressaltar que, a fixação de preços mínimos, alem de restringir 

o caráter competitivo do certame, se configura em ingerência indevida na formação de 
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preços das empresas participantes da licitação. Alem de que, tal pratica poderia trazer 

prejuízos a busca de uma proposta mais econômica para a Administração. Logo, não se 

pode perder de vista os princípios da legalidade e da razoabilidade que devem sempre 

pautar as condutas a serem seguidas pelo administrador publico. 

A empresa participante do processo licitatório deve se utilizar de bases históricas 

próprias e analises estatísticas para aprovisionar valores suficientes para garantir a 

perfeita execução contratual. 

Para formação do preço deve-se considerar a estrutura de custo própria de cada 

empresa e o contexto geral em que ela está inserida. 

A planilha de custo e formação de preços possui caráter acessório, subsidiário, 

numa licitação em que o critério de avaliação das propostas é o de menor valor. 

Reforçamos que as alegações da comissão e decisão baseadas em suposições não 

atestam que os preços apresentados são inexequíveis, sendo que para a formação de 

preços leva-se em consideração a forma de aquisição, dos contratos de parceria, e até 

mesmo de fatores indiretos que possibilitam a aquisição por preços diferenciados. 

Reforçamos que o item lucro, que compõe a proposta comercial, insere-se na 

margem de discricionariedade do particular. Diante disso, não se verifica, a principio, 

ilegalidade na cotação de lucro mínimo ou igual a zero em propostas apresentadas em 

certames licitatórios, razão pela qual, não é devida a pronta desclassificação das 

propostas nessas condições, visto que o lucro zero não é indicação absoluta de 

inexequibilidade. 

Com intuito de comprovar a exeqüibilidade da proposta, segue em anexo 

algumas notas fiscais que comprovam que o preço da proposta da empresa será 

devidamente atendido no contrato a ser celebrado com esta Administração. 

Reconhecemos que o certame foi realizado de forma licita, com prudência 

necessária, atendendo todas as disposições legais que regem a matéria licitatória e 

conseqüentemente preservando todos os direitos dos licitantes. 

Por fim, temos a considerar que a licitação tem como finalidades buscar sempre 

a melhor proposta. Portanto, a licitação é um procedimento administrativo disciplinado 

por lei e por um ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos visando a 

seleção da proposta de contratação mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável, com observância do princípio da isonomia. A isonomia é o mais 

importante desses fundamentos, pois orienta toda licitação no ordenamento jurídico 

brasileiro, já que não existe uma escolha pessoal na contratação à administração deve 

contratar com aquele que apresentar a melhor proposta. Logo a proposta desta 

Recorrida mostra-se a melhor proposta e portanto a melhor proposta e mais vantajosa 

para esta Administração. 

No mais, os documentos que a Exma. Pregoeira informa que esta Recorrente 

não apresentou, estão sim presentes nos documentos anexados no sistema, senão 

vejamos: 1 – comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
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expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”. esse item pode ser 

comprovado através da Certidão Especifica Digital emitida pela Junta Comercial do 

Estado do Pará; 2 – Não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de 

contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”. Esse item podemos 

observar que foi atendido no momento que foi anexado no sistema a Certidão Negativa 

de Natureza Tributária, uma vez que a certidão emitida na razão social da recorrente 

demonstra e comprova que a mesma possui inscrição no cadastro de contribuintes 

estadual. 3 – Não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”. Este item pode ser comprovado pela proposta 

consolidada apresentada no sistema. 4 – Não apresentação do Índice de Grau de 

Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento 

convocatório. Esse item pode ser claramente comprovado que foi atendido no 

documento anexado no sistema contendo as demonstrações contábeis bem como os 

índices de liquidez. 

DO PEDIDO 

Assim é que se REQUER a essa respeitável Comissão de Licitação que se digne 

de rever e reformar a decisão exarada, mais precisamente que julgou como inabilitada 

no presente certame a empresa Y. M. GORAYEB SANTOS – ME, visto que a 

HABILITAÇÃO da mesma é imprescindível para a validade do presente procedimento 

público licitatório, vez que, conforme fartamente demonstrado, cumpriu dita licitante 

absolutamente todas as exigências reguladas no referido instrumento convocatório. 

Assim, por todas as relevantes razoes recursais anteriormente delineadas, tem-se 

como equivocada a decisão singular ora contestada, pelo que espera a RECORRENTE, 

que em estrita obediência a Lei de Licitações, bem como a todos os princípios da 

Administração Publica aplicados ao caso, e aos mencionados nas presentes razoes, seja 

o presente RECURSO conhecido, e em conseqüência, lhe dado PROVIMENTO, para, 

admitindo ainda o juízo de retratação da Administração Publica, rever a decisão da 

ilustre pregoeira, restaurando o processo licitatório ao seu curso natural de andamento  

com o segmento de suas subseqüentes etapas ate atingir o fim a que se destina, 

REABILIANTO a RECORRIDA por ser medida da mais salutar JUSTICA.   

Não sendo acatado o pedido acima formulado, REQUER que se digne V. Exa. 

de fazer remessa do presente recurso à autoridade que lhe for imediatamente superior, a 

fim de que a mesma o aprecie, como de direito. 

Atenciosamente 

Belém/PA, 04 de agosto de 2020.  

 

 

 

Y M 
GORAYEB 
SANTOS:2952
0539000153

Assinado de forma 
digital por Y M 
GORAYEB 
SANTOS:295205390001
53 
Dados: 2020.08.04 
10:30:53 -03'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/0112020 – PE-SRP-PMM-
SEMED 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 290620/2020 – PMM/SEMED 
 
 

ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°. 
11.495.858/0001-90 , sediada na Rua Luiz Alves Cavalcante, 689 sala 101 – Vilar dos Teles 
– São João de Meriti/RJ, CEP: 25561-140, TEL/FAX: (21) 2699-0411, Email: 
comercial@algbrasil.com por seu responsável legal   DEVIDAMENTE QUALIFICADO NOS 
AUTOS DO PROCESSO, vem à presença de Vossa Senhoria, neste ato , mui respeitosa e 
tempestivamente, na qualidade de licitante, com fulcro no artigo 109 da lei 8666/93 , 
apresentar : 
 
 

 
RECURSO ADMINISTRATIVO 

Em face da Douta Pregoaria que  declarou a empresa ALG BRASIL inabilitada e 
desclassificada. 

 
Pelas razões de fato e Direito que seguem, a signatária se defende, 

 
 
I -   DOS FATOS: 
 
Prezad(o)a Sr(a).Pregoeiro(a), 
 
                                               A empresa recorrente não satisfeita com violações de 
ilegalidade do ato praticado pelo Sr. Douto Pregoeiro, por ter sido inabilitada e 
desclassificada no certame,  conforme seguem os apontamentos abaixo vem apresentar sua 
defesa. 
 
                                                 Assim, em todas as vezes que o empresário formalizar 
alterações em seu contrato social ou ato constitutivo, para simples economia de utilização 
das alterações anteriores, otimiza-se  em um termo consolidado em que se faça constar, no 
preâmbulo anterior ao ato constitutivo, a qualificação dos sócios e da própria sociedade. 

 

                                                     O ato constitutivo nas eirelis passa a reunir, num só ato, 
todas as cláusulas que originaram o ato constitutivo original e suas alterações. A 
consolidação não é, e não pode ser entendida como ato de alteração do ato constitutivo, e, 
sim, de aglutinação de atos anteriores, transpostos para um único documento, e que passam 
a substituir os documentos anteriores. 

                                                         Ressalte-se, também, que a boa técnica na elaboração 
de documentos recomenda a adoção desse procedimento sendo o utilizado na 3ª alteração da 
empresa ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS EIRELI. 

mailto:comercial@algbrasil.com
http://www.licitacao.net/legislacao_detalhes.asp?id=116
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                                                        Nota-se que o laboroso ato de modificação apresentado 
em todas as licitações do país, aproximadamente 30 licitações mensais com relevante 
numero de adjudicações consolida as cláusulas não modificadas e as clausulas alteradas 
numa unicidade consolidada e denominada ATO CONSTITUTIVO. Ora Sr. Pregoeiro, caso 
não fosse o objetivo de consolidar o ato constitutivo, bastasse somente  a redação das 
clausulas modificativas e no preâmbulo a qualificação do titular da empresa eireli. 

 
                                                      Entende-se que, o idioma pátrio traz verdadeiras amarras 
teleológicas,  até mesmo  aos mais sábios letrados nacionais que, muitas vezes pela 
habitualidade, consegue ver mas não se enxerga a verdade proposta em semânticas 
diferentes e seus sinônimos. 
 
                                               A 3ª alteração do ato constitutivo está devidamente e 
legalmente consolidado, podendo ser comprovado administrativamente e judicialmente. 
 
                                             Portanto houve um grande equívoco na interpretação por parte 
do julgador em inabilitar a recorrente por não ter apresentado as alterações anteriores sob a 
alegação de que o documento apresentado não está consolidado. 
 
2 – DA EXEQUIBILIDADE DO PREÇO OFERTADO 
 
                                 A administração descumpriu o princípio basilar do instrumento 
convocatório ao desclassificar de forma genérica e sem fazer citação direta às quais empresas 
ofertaram preços inexequíveis, descumpriu preceito legal da ampla defesa e do contraditório 
ao cercar a informação objetiva do seu julgamento às empresas por ela presumidamente com 
preços inexequíveis. 
 

18:54:41 - Sistema - Motivo: 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. 

  
Quanto a exequibilidade o valor estimado era de R$ 72,12 e  lance final foi de R$ 35,00. 
(48,53%)  do estimado. 
 

Antes da etapa de lances do pregão,   no item 106, o 
nobre pregoeiro em sua mensagem de desclassificação cita o item 18 do Edital – DO 
JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA, assim sendo pulando fases do pregão no inicio 
do certame. 
 

Ora Sr. Julgador, por certo o edital baseia-se na 
recente legislação do pregão eletrônico, artigo 7º e parágrafo 9º do artigo 26 do Decreto 
10024/2019, contudo o próprio fabricante do instrumento convocatório cometeu gravíssimo 
e insanável erro ao não revelar as empresas que deveriam enviar as suas comprovações de 
exequibilidade das propostas. 
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                               Tal situação aduz expresso cerceamento que trará nulidade a todo 

processo, sem prejuízo a possíveis ações criminais por retirar do  certame licitantes idôneos e 
merecedores de respeito por sua conduta ilibada em licitações públicas. 
 

Ademais, veja o que a doutrina majoritária renomada e a 
jurisprudência falam sobre o ocorrido na sua tese de inexequibilidade : 
 

“Se o particular puder comprovar que sua proposta é 
exequível, não se lhe poderá interditar o exercício do direito 

de apresentá-la. É inviável proibir o Estado de realizar 

contratação vantajosa. A questão é de fato, não de direito. 
Incumbe o ônus da prova da exequibilidade ao particular. 

Essa comprovação poderá fazer-se em face da própria 
Administração, pleiteando-se a realização de diligência 

para tanto.” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 14º Ed, São Paulo: Dialética, 2010, p. 660) 
– MARÇAL JUSTEN FILHO (GRIFFOS NOSSOS) 

                                                     Como se pode comprovar a exequibilidade se o equivocado 
julgador não citou o nome da empresa ? 

 

“A conciliação do dispositivo no § 3º do art. 44 da Lei nº 
8.666/1993 com o inciso X do art. 40 da mesma lei, para 

serviços outros que não os de engenharia, tradados nos §§ 1º 
e 2º do art. 48 da Lei 8.666/1993, impõe que a Administração 

não fixe limites mínimos absolutos de aceitabilidade de 

preços unitários, mas que faculte aos licitantes a 
oportunidade de justificar situação peculiar que lhes permita 

ofertar preços aparentemente inexequíveis ou de questionar 

os valores orçados pela Administração. 2. Verificado não 
houve prejuízo ao interesse público, dado o amplo caráter 

competitivo do certame, não se justifica a anulação da 
licitação se a autora da representação eximiu-se de 

demonstrar a exequibilidade de sua proposta.” (Acórdão nº 

363/20007, Plenário, rel Min. Benjamin Zymler) (GRIFFOS 
NOSSOS) 

 
“A propósito do procedimento, ora anunciado, parece-me 

imperioso frisar, de início, que, nos termos legalmente 

estabelecidos, é prevista a desclassificação de proposta 
na licitação que tenham valor global superior ao limite 

estabelecido ou que apresentem preços manifestamente 
inexequíveis, significando dizer que, uma vez submetidos 

ao critério estabelecido no § 1º anteriormente transcrito, 

os preços que se situem em inexequíveis, deverão, 
necessariamente, ser objeto de demonstração de 

viabilidade pela empresa que os ofertou, sob pena de, 
não logrando êxito nessa comprovação, ter 

desclassificada sua proposta.” (Acórdão nº 1.470/2005, 

Plenário, rel Min. Ubiratan Aguiar) 
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A Egrégia Corte TCU orienta a Administração em 
oportunizar o licitante em comprovar a exequibilidade de sua proposta antes de considerá-la 
inexequível e desclassificá-la, in verbis: 

Licitação de obra pública: 1 – Para o fim de cálculo de 
inexequibilidade de proposta comercial, os critérios estabelecidos na 
Lei 8.666/1993 não são absolutos, devendo a instituição pública 
contratante adotar providências com vistas à aferição da viabilidade 
dos valores ofertados, antes da desclassificação da proponente 
mediante auditoria realizada no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – (Ifam), com o 

objetivo de fiscalizar obras do Programa de Trabalho 

“Funcionamento da Educação Profissional no Estado do 
Amazonas”, o Tribunal identificou possíveis irregularidades, 

dentre elas, a desclassificação sumária de empresa privada 
em processo licitatório no qual apresentara preço inferior em 

cerca de 25% da empresa que fora contratada. Para o 

relator, o Ifam agira de modo indevido ao desclassificar a 
empresa que apresentara o menor preço sem lhe conferir 

oportunidade de comprovar a viabilidade de sua proposta, 
isso porque “os critérios elencados pela Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, para definir a proposta inexequível apenas 

conduzem a uma presunção relativa de inexequibilidade de 
preços”. Nesse cenário, para o relator, considerando que a 

empresa desclassificada houvera apresentado a melhor 
proposta, caberia ao Ifam diligenciar junto a tal pessoa 

jurídica, “de modo a comprovar a viabilidade dos valores de 

sua oferta, de modo que, ao não agir assim, a entidade 
contratou com preço mais elevado sem justificativa plausível 

para tanto”. Todavia, deixou de imputar responsabilidade 
pelo fato ao Diretor do Ifam, por não haver nos autos 

elementos que vinculassem sua conduta à adoção das 

medidas requeridas. Ainda para o relator, a lógica por trás 
disso é que medidas dessa natureza estariam afetas a setores 

operacionais, a exemplo da comissão de licitação, não 
competindo esse tipo de atribuição ao nível gerencial da 

entidade, na qual se insere o dirigente máximo. Assim, no 

ponto, votou pela não responsabilização do Diretor do Ifam, 
sem prejuízo que fossem sancionados os servidores 

diretamente envolvidos com a irregularidade, o que foi 
acolhido pelo Plenário. Acórdão n.º 1857/2011, TC-
009.006/2009-9, rel. Min.-Subst. André Luis de Carvalho, 
13.07.2011. 

A proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem 
margem de lucro não conduz, necessariamente, à inexequibilidade, 
pois tal fato depende da estratégia comercial da empresa. A 
desclassificação por inexequibilidade deve ser objetivamente 
demonstrada, a partir de critérios previamente publicados, após dar 
à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua 
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proposta. 
Representação de empresa participante de pregão eletrônico 
conduzido pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

destinado à contratação de serviços terceirizados e 
continuados de limpeza, asseio e conservação, apontara a 

desclassificação indevida da proposta da representante, sob 

alegação de inexequibilidade de preços, fundamentada 
“apenas na informação de que a sua margem de lucro seria 

de 0,1%”. Realizadas as oitivas regimentais após a 
suspensão cautelar do certame, o relator, alinhado à 

unidade técnica, rejeitou as justificativas apresentadas, 

destacando a Súmula-TCU 262 segundo a qual “o critério 
definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei nº 

8.666/93 conduz a uma presunção relativa de 
inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à 

licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da 

sua proposta”. Mencionou ainda outras deliberações do 
Tribunal no sentido de que “a desclassificação de proposta 

por inexequibilidade deve ser objetivamente demonstrada, a 
partir de critérios previamente publicados” (grifos do 

relator). Sobre a questão da margem de lucro, o relator 

relembrou o Acórdão 325/2007-Plenário que, no seu 
entendimento, poderia ser aplicado para a contratação de 

serviços continuados: “Dependendo da escolha da estratégia 
comercial, a empresa pode ser bem agressiva na proposta de 

preços, relegando a segundo plano o retorno do investimento 

considerado para o contrato … As motivações para perseguir 
o sucesso em uma licitação em detrimento da remuneração 

possível pela execução da obra variam: a empresa pode estar 

interessada na obra específica por sinergia com suas atuais 
atividades; pode haver interesse em quebrar barreiras 

impostas pelos concorrentes no mercado …; pode haver 
interesse em incrementar o portfólio de execução de obras da 

empresa; pode haver interesse na formação de um novo fluxo 

de caixa advindo do contrato … Esses exemplos podem 
traduzir ganhos indiretos atuais para empresa ou mesmo 

ganho futuro, na ótica de longo prazo para o mercado. 
Assim, é possível que empresas atuem com margem de lucro 

mínima em propostas para concorrer nas contratações …, 

desde que bem estimados os custos diretos e indiretos.”. Por 
fim, destacou o relator, “não há norma que fixe ou limite o 

percentual de lucro das empresas”, de forma que “atuar sem 
margem de lucro ou com margem mínima não encontra 

vedação legal, depende da estratégia comercial da empresa e 

não conduz, necessariamente, à inexecução da proposta”. O 
Tribunal, seguindo o voto da relatoria, considerou 

procedente a Representação e fixou prazo para a anulação 
do ato de desclassificação da proposta da 

representante. Acórdão 3092/2014-Plenário, TC 020.363/2014-1, 
relator Ministro Bruno Dantas, 12.11.2014. 
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III – DOS PEDIDOS 
 
Assim requer: 
 
1 -   Que seja retificada a inabilitação e a desclassificação, reerguendo a recorrente como 
vencedora no certame nos itens 078 e 0103; 
2 –    Pelo reconhecimento  do ato constitutivo consolidado apresentado; 
3 –  Pela devolução do prazo para apresentação da comprovação da exequibilidade dos preços 
ofertados; 
4–  Seja dado provimento ao pleito ou pelo cancelamento do processo licitatório por nulidade 
absoluta motivada por flagrante violação de princípios constitucionais e infralegais. 
 

 
É o que se pede, vinculado a mais nítida e transparente Justiça! 

 
 

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2020. 
 

Nestes  Termos, 
Pede e Aguarda 
Deferimento. 

 
 
 
 

 ______________________________________________ 
THAMIRIS DA SILVA ANTONIO GONÇALVES 

CPF: 143.385.587-92 / RG: 27.011.682-5 
PROCURADORA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


