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'Continuia a instrução dá tídade que qúèren^

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 39804/2022
NATUREZA: Recurso Administrativo em Licitação

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico n^ 010/2022
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-Maranhão.

RECORRENTE: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI-ME

RECORRENTE: COMERCIAL DEBÉCHE TÊXTIL EIRELI-ME

C0NTRARRA2ÕES: VERÔNICA PEREIRA LIMA COMÉRCIO

ASSUNTO: Análise de recursos interpostos põr licitantés em processo licitatório.

PARECER JURÍDICO RESTRITO Á ANÁLISE PE RECURSOS

i.-DÓ'RELATÓRIO:

J/OI

o presente feito trata da apreciação do recurso interposto péi^s émprésâs:'á)
í  ' • •' • . i .-i . . ! .'.'ul l, , LW ' -.1 1.

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELl-ME, em face dá decisão do Pregoeiro que declarou sua

dêsçlassiflcáçãó; B) CÒM|RClÁLbEBÈCIHETÊXTILEÍRÉLI-ME em face da decisão do Pregoeiro

que. declarou-Sua desclassificação,, bem.,como:pelai'Classificação da empresa VERÔNICA

PEREIRA LIMA COMÉRCIO (itens 16 e 17).

.  . As. empresas foram intimadas.- dos;;.recursos ..interpostos, tendò-.apresentado

contrarrazões a empresa VERÔNICA PEREIRA LIMA COMÉRCIO.

Por fim, vieram os autos do processo licitatório conclusos para exame e manifestação

final desta Procuradoria quanto aos aspectos jurídicos do procedim.ento adotado e do recurso

interposto.

II - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE (PRELIMINAR DE MÉRITO):
•Jí- - ■ • - ̂  - • V " )'. ; . . , i. . > ii'.' ■ ._i. . i

f::-.!üa)';:Legltimi.daçle ,t~'As -empresas compr.ovaram.. as^suás .legitímidades, .para. recorrer,

.. confirmadas através da ata da sessão.
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PREFEITURA DE

Cofltiruo d construção da cidade que queretnos

b) Cabimento - As recorrentes interpuseram o presente recurso administrativo com

fundamentp.na decisãp da pregoeira que inabilitou e classificou empresa.

,p) Tempestívidade, - Observa-se que o recurso foi protocolado e recebido

tempestivamente.

III - DAS RAZÕES RECURSAIS E DA ANÁLISE DO MÉRITO

3.1 LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI-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 para comprovar a

exequibilidade juntou composição de custos incompleta.

Sobre as alegações, "necessário vèfificar o posicionamento do Triburial de Contas:

Observa-se que a conduta adotada'pelo Pregoeiro encontra-se devidamente baseada no

seguinte acórdão, que estabélece q'uè os critérios de aferição da exequibilidade são reíativois;

devendo ser facultado ao Hcitante comprovar a exequibilidade:

Acórdão 3240/2010-PlenárioSÚMÜLA fcu 262: O critério definido no
art, 48, mçiso II, § alíneas "a" e "b", jda Lei 8.666/1993 conduz.á
unia presunção relativa de inexequibilidade de préços, devehdò à
Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta. (GN)

Acórdão 571/2013-Plenário Os critérioí objetivos de aferição de
exequibilidade possuem presunção relativa, devendo ser facultado ao
licitante a possibilidade de demonstrar a viabilidade de sua

propostã.(GN)

Acórdão 674/2020-Plenário O juízo io pregoeiro acerca 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 pr

desclassificação. Apenas em situações e:
ofertados configurarem preços simbólicos
gerando presunção absoluta de inexequibi
de lance durante a etapa competitiva dp p

aposta antes de eventual

tremas, quando os lances

irrisórios ou de valor zero,

idade, admite-se a exclusão

regão. (GN)
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P R E F E 1 T U R A D E

Cóntímiâ â constftição dâ ddads qua queremos

O Edital do Pregão Eletrônico ns 010/2022 estabelece que:

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão ns
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
ínexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível 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 materiaise instalações de propriedade do próprio licitante,

pára os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.3.2.0(a) pregoeiro(a) responsável pela condução do pregão, avaliará
os pteços ofertados .e. seus respectivos percentuais de descontos, e

"poderá, a seu critério', sblicitaYáó'licitante vencedor a corriprovação de
preço dos valores ofertados, para que demonstre assim a sua
exequibilidade, bem como, sua capacidade/viabilidade em executar o

pbjeto dentro'dbs,preços ppr este ̂
tentativas,'de ffau|:je'é.p"rpteiã'ç^ Ció^ceiiáme, 'em''cqnf^^ ao
Acórdão n9 287/2008-Plenáfiódò TCU. ' ' '

Analisando o processo, verificá-se que b recórrente,descumpriu.com as nbrmas do

edital. O pregoeiro verificando .que,a probòstà tinha indícios dé inèxequibilidáde bportuhizqu
*'.1 '• _ ;rr> . -Vj .. ir-- • • r-Vt-) (rUi- t;"-!'. I .

a apresentação de notasTiscaiseromposlção déxustòsque.compròvassemía exequibilidade.
:  ■ . •• .i , . • '• Cj...Entretanto a empresa recorrente hão apreseritou composição de custos comf)leta,^'déixàndb

de mencionar frete, encârgos:sõciais, salários fexutrasidespesas.. i íh'v ' o

I. J v,. - ^ j

Art. 43. A licitação será:processada e julgada com..observância dos

seguirítes procedimentos: § 3o É.facültada à Córhissão ou. autoridade
superior,, em-qualquer .fase da licitação, a promòçãò..derdlligência
destinada a'esclarecer ou;a complementar a instrução.do pròcèsso;
vedada: a-Inclusão'cposterlòri.'dè:'documento ou Informação que
deveria constar originariamente da proposta.

,  ,Conc(qÍ7se, portanto, que as alegações, trazidas pela recorrente não merecem

prosperar, OPINANDO que seja mantida a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa.

L i 1..1 . i .-i •,
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PREFEITURA DE

Cmiâtua a cor^OuçSo da cidade que queremo^

que desclassificou a proposta

■a de prazo para comprovar a

3.2 COMERCIAL DEBÉCHE TÊXTIL EIREü-ME
I  s ■ ; ' * '

A recorrente se Insurge contra a decisão do pregoeiro
da empresa, por apresentar preços inexequíveis e após abertu
exequibilidade juntou composição'de custos com "ínconfoimidades nas informações e
cálculos" e por "não demonstrar.a comprovação e evidencia dè que tal lucro sería viável,
verídico e executável".

Sobre as alegações, .Tiecessário verificar o.posicionarr
Observa-se que a conduta adotada'pelo Pregoeiro encontra-
seguinte acórdão, que estabelece que ós critérios de aferição da
devendo ser facultado ao licitante cornprovar a exequibilidade:

ento do Tribunal de Contas.

;e devidamente baseada no

exequibilidade sãorelativos;

k: .r s. . *

Acórdão 3240/2010-PlenárioSÚMULA:TCLJ 262: O critério defínidò no
art. 48, Inciso II, § 19, 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
exequibiiídade da sua proposta. (GN)

Acórdão 571/201S-Plenário Os critérios objetivos de aferição de
exequibilidade possuem presunção relati
licitante a possibilidade de demonst
proposta.(GN) , . . .

fa, devendo ser facultado áò
rar a viabllldadé dé sua

do pregoeiro acerca daAcórdão 674/2020-Plenário O juízo
aceitabilidade da proposta deve ser feito após a etapa competitiva do
certame (fase dé lances); devendo o licitante ser convocado para
comprovar á 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, admite-se a exclusão
de lance durante a etapa competitiva do pregão. (GN)

itendimento do Tribunal de

Entretanto, constata-se que

Verifica-se que a conduta do pregoeiro foi baseada nos e

Contas, ao possibilitar a apresentação de composição de custos,

a empresa apresentou composição de custos descrevendo: lucro desejado, produto+iucro,

comissão, outros, impostos, frete, aumento, total e preço aproximado mínimo.
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Ccm^ma o asnsoucSõ da ddadè qúa querenrás

Dessa forma, é possível verificar que a empresa cumpriu com a solicitação do

pregoeiro tendo apresentado a documentação solicitada, inclusive juntando notas fiscais,

respeitando o item 8.3.2 do edital:

8.3.2.0(a) pregoeiro(a) responsável pela condução do pregão, avaliará

os preços ofertados e seus respectivos percentuais de descontos, e

poderá, a seu critério,"sòlicitar ão llcitante vencedor a comprovação

de preço dos valores ofertados, para que demonstre assim a sua

exequibllldadé, 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 conforrnidade ao

.  . . n9 287/2008-Plenário dq TCU.

Esta Procuradoria entendi, s.m.j., que a empresa cumpriu com a solicitação do

Pregoeiro. Apenas a alegação, de que a composição possui informações e cálculos com

inconformidades não são suficientes para desclassificar pox.ihexequjbílidad^

A empresa recorrente também solicita a desclassificação da empresa VERÔNICA

PEREIRA LIMA COMÉRCIO (itens 16 e 17), por apresentar, em fase de comprovação de

exequibilidade, nota fiscal de banheira com capacidade de 20 litros, sendo que o edital

estabelece banheira com capacidade de 22 litros.

Nas contrarrazões a empresa recorrida aduz que comprovou a exequibilidade, tendo

juntado qotas.que comprovam que os preços são exeqüíveis, inclusive junta notas fiscais de

yendas.feitas a esta municipalidade.

Pois bem. No presente caso, verifica-se a mesma fundamentação já exarada no

presente,parecer, sobre a possibilidade de diligenciarsobre a exequibilidade das propostas.

. .. , i.- .

:^PFaça'Prof;. Joca^Rêgo,-121- Ceritro^r Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P:;J. 06.441.430/0001-25 (99) 3541-2197

Drefeituradebal5as@gmaU.com



PREFEITURA DE

Cm^uia 3 ctmstruçSads cbíadô que queremos

Analisando a documentação apresentada pela empresa recorrida, esta forneceu

composição de custos e notas fiscais, tendo o pregoeiro classifliado a empresa.
í) i ■

A composição de preços atesta a viabilidade do fornecimento dos produtos. Com

relação aòs Itens 16 e 17 a errijaresa junta nota fiscal de comprs

que é divergente do exigido no edital. Iriclüsivé na composição c

baseado na banheira de 20 litros.

com banheiro de 20 litros, o

e custos o valor de compra é

uma nota fiscal de vèridãEntretanto, "é possível'vérificàr que consta também

(VERÔNICA PEREIRA LIMA COMÉRCIO pára o Município de Balsas), referente a uma banheira
de 22 litros, vendida no valor de RS 17,00 (dezessete reais) no dia 26/10/2022.

' Ò preço oferta e arrematado pélá empresa VEROISÍICARERÈIRAIiMA CÓMÉRCiÔl na

presente licitação, é siiperior ao vendido para esta municipalidade há 06' meses, pois em

26/10/2022 a empresa vendeu a banheira de 22 litros pór 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

fiscal apresentada para comprovar o valor de compra, a empresa consegue comprovar a

viabilidade de execução de sua proposta.

Desta forma, após análise das razões postas pela recorrente e conferência dos autos
do procedimento acima identificado, em relação ao alegado, bem como considerando os

princípios- lei interna do certame - e do julgamento objetivo. OPINAMOS que o recurso

apresentado possui procedência em parte, o que levaria a alteração do certame.

IV-DA CONCLUSÃO:
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PREFEITURA DE

Contbrua a constmçSo da tídsds qua queremos

No artigo 39 a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional

da ísonomía, 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, e dos que lhes são correiatos.

isto posto, esta Procuradoria opina pelo CONHECiMENTO do recurso e no mérito

opina:

1. Em relação á empresa LUENYS BRAZ CÓSTA MENEZES EIRELI-ME negar

provimento ao recurso.

. 2. Em relação a empresa COMERCIAL DEBÉCHE TÊXTIL EIRELI-ME. dar

provimento parcial ao recurso, para declarar sua classificação e negar provimento ao recurso

contra a,classificação da empresa VERÔNICA PEREIRA UMA COMÉRCIO.

,  . .. 3. . Que seja dado,prosseguimento aos procedimentos administrativos, devendo

ser emitida decisão.

<  </■ .

N Balsas-MA, 12 de abril de 2022.

r'H . M/li 1 / ]

MIRANDA TEIXEIRA RÊ60
PROCURADOR GERAL DO MUI^PIO

OAB/MA 11^*14:597'''"""^
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