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Continua a construção da tídàcte que queremos ~
Estado do Maranhão

' f ̂. Prefeitura Municipal de Balsas/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N^: 39804/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N2 10/2022
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de kits de enxovais para recém-nascido, para atendimento ao público
alvo dos Programas Sociais, gerenciados pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego do município de Balsas-Maranhâo.

RECORRENTE: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI-ME
RECORRENTE: COMERCIAL DEBÉCHE TÊXTIL EIRELI-ME
CONTRARRAZÕES: VERÔNICA PEREIRA LIMA COMÉRCIO

1. DO RELATÓRIO

-  ' teor. deste processo licitatório, contratação de empresa para
fornecimento de kits de enxovais para recém-nascido, para atendimento ao público
alvo .dos, Programas Sociais, foram, interpostos recurços .pelas empresas..LUENYS
BRAZ COSTA MENEZES EIRELI-ME e VERÔNICA PEREIRA LIMA COMÉRCIO, em
desfavor dos atos decisórios proferidos pelo pregoeiro dò certame. '

A empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELl-ME interpôs recurso
em face da decisão do Pregoeiro que declarou sua desclassificação; e a empresa
COMERCIAL DEBÉCHE TÊXTIL EIRELI-ME em. face da decisão do Pregoeiro que
declarou sua desclassificação, bem como, contra a decisão que classificou a empresa
VERÔNICA PEREIRA LIMA COMÉRCIO [itens 16 e 17).

As empresas foram intimadas dos recursos interpostos, tendo
apresentado contrarrazões a empresa VERÔNICA PEREIRA LIMA COMÉRCIO.

Os. autos processuais juntamente com as razões recursais foram
remetidos para a Douta Procuradoria Geral do Município, para que efetuasse análise
do mérito e emitisse parecer jurídico acerca do teor das razões recursais.

Desta forma, este processo retornara a esta Autoridade Competente,
para que sejam avaliadas as razões e contrarrazões recursais, que serão assim
objetos desta decisão.,

■  ' 'i ; : ..

2. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

a) Legitimidade - As empresas comprovaram. as suas legitimidades;
confirmadas com os seus credenciamentos que as qualificam como licitantes.
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bem como se manifestaram seus interesses de recorrer durante a sessão,

conforme ata;

b) Tempestividade - As empresas apresentaram seus recursos e contrarrazões,

respectivamente, dentro do prazo legal;

c) Cabimento - As recorrentes fundamentaram seus pedidos no dispositivo
contido no art. 109, da Lei 8.666/93, expondo suas razões de fato e de direito
que entenderam ser pertinentes.

3 - DA FUNDAMENTAÇÃO
3.1. LUENYS BRAZ COSTA MENEZES KIRELI-ME

A recorrente se insurge contra a decisão do pregoeiro que desclassificou
a proposta da empresa, por apresentar preços inexequíveis e após abertura de prazo
paraxomprovar a exequibilidade juntou composição de custos incompleta.

Sobre as alegações, necessário verificar o posicionamento do Tribunal de
Contas, Observa-se.que a conduta adotada pelo Pregoeiro encontra-se devidamente
baseada no seguinte acórdão, que estabelece que os critérios de aferição da
exequibilidade são relativos, devendo ser facultado ao licitante comprovar a
exequibilidade:,, , ' ; l

'  _ . , ; . . . ■ rj Lil i

-■ -1 Acórdão 3240/2010-PlenárÍoSÚMnT.A TCIÍ O rrítprín HpfinMn
no art. 48, inciso II, § l^, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993 conduz

.  , , a^uma presunção relativa de inexeqmM/dade de preços, devendo
,  a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a

exequibilidade da siía proposta. [GNj

Acórdão S71/2013-Plenáríó Os critérios'objetivos dè'áíençâb dè
exequibilidade possuem presunção relativa, devendo ser
facultado ao licitante a possibilidade de demonstrar a viabilidade
de sua proposta.(GN] • • i • . j -i l -

Acórdão 674/2020-Plenárío' O juízo' dò pregoeiro" acércá da
aceitabilidade da proposta deve ser feito após a etapa competitiva
do certame (fase de lances), devendo o licitante ser convocado
para comprovar a exequibilidade da sua proposta antes de
eventual desclassificação. Apenas emT.situaçpesij^xtrgm^s,
quando os lances ofertados configurarem; preços: Simból|cpSi
irrisórios ou de valor zero, gerando presunção , absoluta , de
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inexequibilidade, admíte-se a exclusão de lance durante a etapa

competitiva do pregão. (GN)

O Edital do Pregão Eletrônico n- 010/2022 estabelece que:

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão
n^ 1455/2018 -TCU - Plenário], ou que apresentar preço

manifestamente ínexequível.

8.3.1. Considera-se Ínexequível a 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^eleirenuncie ajparcela.ou à,totalidade.da
remuneração.' •

8.3.2. OCa] pregoeiroCa] responsável pela condução do pregão,
.avaliará ps preços ofertados.e seus respectivos percentuais de
descontos, e poderá, a seu critério, solicitar ao licitante vencedor a

comprovação de preço dos valores oferitados, para que demonstre
assim a sua exequibilidade, bem como, sua capacidade/viabilidade
em executar o objeto dentro dos. preços por.este ofertado, visando
afastar possíveis tentativas de fraude e protelação do certame, em
conformidade ao Acórdão ns 287/2008 - Plenário do,TCU..

Analisando o processo; verifica-se que p,i:eçpi:rente desçumpnu .copi as
normas do edital. O pregoeiro verificando que ;a .proposta tinha jndíciossde
inexequibilidade oportunizou a apresentação de notas fiscais e composição: de
custos que comprovassem a exequibilidade. Entretanto a empresa recorrente^ não
apresentou composição de custos completa, deixando de mencionar frete, ehcargõs
sociais, salários e outrás despesas.

.  - - , .0 Lb i-.-'--/.,

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dós'
seguintes procedimentos; § 3^ - É facultada 'à Còmissãò'bü
autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção'de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar á ms^çãò
do processo, vedada a inclusão posterior dé dòcüntentò' oií
informação que deveria constar òrigiriafiamente dà jDropostá.' '''
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Nesta esteira, como observa-se, as razões da recorrente não guardam

fundamentação, vez que, na documentação apresentada para fins de comprovar

exequibilidade, a empresa limitou-se a informar despesas e encargos genéricos, não

detalhando, de forma clara, quais seriam os referidos impostos, despesas, entre

outros, ressaltando ainda que, deixou de informar os gatos referentes à frete,

entrega e deslocamento e, tendo em vista que, a empresa localiza-se em outro

estado, inevitavelmente incidiriam sobre o fornecimento os encargos relativos à
transporte, fato não demonstrado pela empresa recorrente, não estando apta à

comprovar a exequibilidade dos seus preços propostos. Diante das declarações da
recorrente, para fins de auxiliar na decisão desta autoridade competente, os autos
processuais, bem como, as razões recursais, foram remetidas à Douta Procuradoria

Geral do Município, para que emitisse parecer jurídico no intuito de elucidar e

auxiliar nas questões arguidas pela recorrente.. Em tese de seu parecer, a Douta

Procuradoria expôs que:

"Conclui-se, portanto, que. as alegações trazidas pela
,  . . . recorrente não merecem, prosperar, OPINANDO que .seja

'  .mantida a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa." . :

.; Portanto, diante todo o. acima exposto, com base' no 'Parécer.Jurídico
expedido pela Douta Procuradoria Geral do Município, nos posicionamentos
jurísprudencials e, em observância aos aspectos e dispositivos legais e aos termos
do, ,edital, esta, Autoridade Competente decide pela IMFROCEDÊNCIA e
INDEFERIMENTO das razões recursais interpostas pela recorrente, bem,como,
decido por MANTER a decisão do pregoeiro que a desclassificou.para;os itens 03 e

V  04, . permanecendo, portanto, desclassificada a empresa LUENYS BRAZ COSTA
W  MENEZES EIRELI-ME...

3.2. COMERCIAL DEBÉCHE TÊXTIL EIRELI-ME

•  }J •

A recorrente se insurge contra a decisão do pregoeiro que desclassificou
a proposta da empresa,:por apresentar preços inéxequíveis e após abertura de prazo
para comprovar a exequibilidade juntou composição de custos com

"inconformidades nas informações e cálculos" , e por: "não demonstrar , a
comprovação e evidencia de que tal lucro seria viável, verídico e executável".

.  Sobre as alegações, necessário verificar o posicionamento do Tribunal de
Gontas.-Observa-se que?a conduta adotada pelo Pregoeiro encontra-se devidamente
baseada, .no .seguinte acórdão, que estabelece que os critérios de âferiçãoi da
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exequlbilidade são relativos, devendo ser facultado ao licitante comprovar a

exequibilidade:

Acórdão 3240 72010-PlenáríoSÚMULA TCU 262:0 critério definido

no arL 48, inciso II, § 1°, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993 conduz

a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo
a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a

exequibilidade da sua proposta. [GN]

Acórdão 571/2Q13-Plenário Os critérios objetivos de aferição de

exequibilidade possuem presunção relativa, devendo ser

facultado ao licitante a possibilidade de demonstrar a viabilidade

^  de sua proposta.[GN)

Acórdão 674/2020-Plenário 0^ juízo do pregoeiro acerca da

. .. . aceitabilidade da proposta deve. ser feito após a etapa .competitiva

r  do certame [fase de lances], devendo o licitante ser convocado

para comprovar a exequibilidade da sua proposta antes de

eventual desclassificação. Apenas em- situações., extremas,

quando os lances ofertados configurarem, preços • simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, gerando presunção absoluta ,de
inexequibilidade, admiterse a exclusão de lance áurante a etapa
competitiva do pregão. [GN) ..

Verifica-se que a conduta do pregoeiro foi baseada nos entendimento, dq
Tribunal de Contas, ao possibilitar a apresentação de composição de custos.
Entretanto, constata-se que a empresa apresentou, composição de. .custos
descrevendo: lucro desejado, produto+lucro, comissão, outros, impostos, frete,
aumento, total e preço aproximado mínimo.

Dessa forma, é possível verificar que a empresa cumpriu "còm ã
solicitação do pregoeiro tendo apresentado a documentação'solicitada, inclusive
juntando notas fiscais, respeitando o item 8.3.2 dó edital:

C/.l : - Íi;...8.3.2. 0(a] pregoeiroCa] responsável pela condução do pfegãpi
avaliará os preços ofertados e seus" respectivos percentuais' dé
descontos, e poderá, a seu critério, solicitar ao licitante vencedor a

comprovação de preço dos valores ofertados, para qüe

demonstre assim a suá exequibilidade, bem como, sua
capacidade/viabilidade em executar o objeto dentro dos preços por
este ofertado, visando afastar possíveis tentativas'de fraude "e
protelação do certame, em conformidade ao Acórdão n-'287/2008
- Plenário do TCU. •
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Esta Autoridade entende que a empresa cumpriu com a solicitação do
Pregoeiro. Ressalta que, tão somente a afirmação de que a composição possui
informações e cálculos com inconformidades não são suficientes para desclassificar
por inexequibilidade, vez que, se observada a possibilidade de lucro, há de se

posicionar pela aceitabilidade da proposta, visando afastar excessos de
formalismos.

Nesta esteira, como observa-se, as razões da recorrente guardam
fundamentação no tópico em questão, vez que, na documentação apresentada
pela empresa para fins de comprovar exequibilidade, identificou-se a possibilidade
e existência de lucro da empresa quando da execução e fornecimento do objeto.
Diante das declarações da recorrente, para fins de auxiliar na decisão desta

autoridade competente, os autos processuais, bem como, as razões recursais, foram
remetidas à Douta Procuradoria Geral do Município, para que emitisse parecer
jurídico no intuito de elucidar e auxiliar nas questões arguidas pela recorrente. Em
tese de seu parecer, a Douta Procuradoria expôs que:

i  "Esta Procuradoria entende, que a empresa cumpriu

,  I Cp™ ̂  solicitação do Pregoeiro. Apenas,a alegação ,de que a
.  composição possui , informações . e. cálculos^ , com

,, j , inconformidades não são suficientes para desclassificar por
inexequibilidade."

.  j . A empresa recorrente' também solicita a desclassificáção da empresa
Verônica pereira lima comércio [itens 16 e 173, por. apresentar, eni fase de
comjirôvação de exequibilidade, nota fiscal de banheira com capacidade de 20 lip^os^
sendo que o edital estabelece banheira com capacidade de 22 litros.

Nas contrarrazões a empresa recorrida aduz que comprovou a
exequibilidade, tendo juntado notas que comprovam qu'e os preços são exeqüíveis,
inclü^vé junta notas fiscais de vendas feitas a esta municipalidade.

Pois bem. No presente caso, verifica-se a mesma fundamentação já
exarada no presente parecer, sobre a possibilidade de diligenciar sobre a
exequibilidade das propostas.

Analisando a documentação apresentada pela empresa recorrida,'esta
forneceu composição de custos e notas fiscais, tendo p pregoeiro classifícadp a
empresa.

A composição de preços atesta a viabilidade do fornecimento dos

produtos. Com relação aos itens 16 e 17 a empresa junta nota fiscal de compra com
banheiro de 20 litros, o que é divergente do exigido no edital. Inclusive na
composição de custos o valor de compra é.baseado na banheira de 20 litros;,:
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Entretanto, é possível verificar que consta também uma nota fiscal de

venda (VERÔNICA PEREIRA LIMA COMÉRCIO para o Município de Balsas], referente
a uma banheira de 22 litros, vendida no valor de R$ 17,00 (dezessete reais] no dia
26/10/2021.

O preço oferta e arrematado pela empresa VERÔNICA PEREIRA LIMA

COMÉRCIO, na presente licitação, é superior ao vendido para esta municipalidade
há 06 meses, pois em 26/10/2021 a empresa vendeu a banheira de 22 litros por R$
17,00 (dezessete reais] e na presente licitação ofertou proposta de R$ 19,00
(dezenove reais].

Nesse prisma, mesmo havendo uma divergência na composição,
referente a nota físcal apresentada para comprovar o valor de compra, a
empresa consegue comprovar a viabilidade de execução de sua proposta.

Nesta esteira, como observa-se, as razões da recorrente não guardam
fundamentação no tópico em questão, vez qüe, na documentação apresentada
pela empresa recorrida para fins "de comprovar exequibilidade, a. empresa
demonstrou que possui capacidade de fornecer o referido objeto para este
município com base nos preços ofertados, sem que haja prejuízo para qualquer.uma
dás partes; razão pela qual conseguiu comprovar sua exequibilidade. Diante das
declarações da. recorrente, para fins de auxiliar, na decisão, desta. autóridádè
cómpetente,.os autos processuais, bem como, as razões recursais, foram remetidas

à Douta Procuradoria Geral do Município, para que emitisse parecer jurídico no
intiiito.de elucidar e auxiliar nas questões arguidas pela recorrente. Em tese de seu
parecer, .a.-Douta' Procuradoria expôs que;

.... .. "Nesse prisma, mesmo, havendo ..uma divergência na
composição, referente a nota fiscal apresentada para
comprovar o valor de compra, a empresa consegue comprovar

^  , a viabilidade de execução de sua proposta,
,,j i .j .. Desta forma, [...] OPINAMÒS que o recurso apresentado possui

procedênciaémpárte," ' ^ . .. c. .. . . ...

Portanto, diante todo o acima exposto, com base nos preceitos e normas
legais, nos posicionamentos jurisprudências e no Parecer Jurídico expedido pelá
Douta Procürãdbrià Geral do Münicípio, cohclui-se què, ás razões de fatò e mérito
àrguidàs pela recorrente MERECEM PROSPERAR EM PARTE. '
•* • ' • " ' • •'' • • • . • I '

Desta forma, esta AUTORIDADE COMPETENTE decide pelai

•  PROCEDÊNCIA e DEFERIMENTO do mérito das razões recursais
interpostas pela recorrente COMERCIAL DEBÉCHE TÊXTIL EIRE.LI-ME
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em desfavor da decisão que a desclassificou na sessão licitatória para os

itens 05, 06,11,12,13, 21, 25, 26 e 28, em relação à exequibilidade dos

seus preços, bem como, decido por REVERTER a decisão do pregoeiro

que desclassificou a recorrente, restando, portanto, CLASSIFICADA para

os itens 05, 06, 11, 12, 13, 21, 25, 26 e 28 a empresa COMERCIAL

DEBÉCHE TÊXTIL EIRELI-ME.

IMPROCEDÊNCIA e INDEFERIMENTO das razões recursais interpostas
pela recorrente COMERCIAL DEBÉCHE TÊXTIL EIRELI-ME em desfavor
da decisão que classificou a empresa VERÔNICA PEREIRA LIMA

COMÉRCIO para os itens 16 e 17, bem como, decido por MANTER a
decisão do pregoeiro que classificou a recorrida, restando, portanto,

CLASSIFICADA para os itens 16 e 17 a ,empresa VERÔNICA PEREIRA

LIMA COMÉRCIO.

5 - CONCLUSÃO

É -.certo que -o Pregoeiro ,e a sua., Equipe de Apoio; .buscam
incansavelmente o respeito que lhe é devido, pelo cumprimento de todos ds deveres
legais estabelecidos, pela Constituição Federal, pela Lei n- 8666/93 e pela Lei n°
10.520/02.

Nos termos do. artigO'.3r_a licitação destinarse agarantir a observância,do

princípio constitucional da isònomia, 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.impessóalidade, da moralidade,.da igualdade, da pubjiicidade,
da probidade, e.dos que lhes são correlates.., . ,

Aidecisão dò.Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio foi alicerçada nos termos
legais e entendimentos legais, bem como nos termos do edital e exame da

documentação, apresentadas pelas empresas participantes.
Portanto, no exame aprofundado dos autos e dos elementos neles

contidos, bem como, da.análise do mérito recursal da recorrente e contrarrazões da

r.ecorrida,iesta Autoridade Competente se.posíciona nos seguintes.termos:!.. .

a}i Decido pela IMPROCEDÊNCIA e INDEFERIMENTO das razões recursais
interpostas pela recorrénte LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI-ME, bem como,

decido por MANTER a decisão do pregoeiro que a desclassificou para.os.itens 03 e
04, permanecendo, portanto, desclassificada a empresa LUENYS BRAZ ÍCOSTA

ÍWENEZES EIRELI-ME.
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b] Decido pela PROCEDÊNCIA e DEFERIMENTO, em parte, do mérito das razões
recursais interpostas pela recorrente COMERCIAL DEBÉCHE TÊXTIL EIRELI-ME em
desfavor da decisão que a desclassificou na sessão licitatória para os itens 05,06,11,

12, 13, 21, 25, 26 e 28, em relação à exequibilidade dos seus preços, bem como,
decido por REVERTER a decisão do pregoeiro que desclassificou a recorrente,

restando, portanto, CLASSIFICADA para os itens 05, 06,11,12,13, 21, 25, 26 e 28 a

empresa COMERCIAL DEBÉCHE TÊXTIL EIRELI-ME.

c] Decido pela IMPRQCEDÊNCIA e INDEFERIMENTO das razões recursais
interpostas pela recorrente COMERCIAL DEBÉCHE TÊXTIL EIRELI-ME em
desfavor da decisão que classificou a empresa VERÔNICA PEREIRA LIMA

COMÉRCIO para os itens 16 e 17, bem como, decido por MANTER a decisão do
pregoeiro que classificou a recorrida, restando, portanto, CLASSIFICADA para os

itens 16 e 17 a empresa VERÔNICA PEREIRA LIMA COMÉRCIO.

d].Dar ciência da decisão a todos os licitarites; ■ í ; ,

e}í Pelo prosseguimento e continuidade dos atOs processuais. , ,

.. -.Balsas /MA, 12 de abril de 2022.

i  Camila Ferreira Costa .
Autoridade Competente




