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Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo 
diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Habilitação da Empresa: 

VR ASSESSORIA E SERVICOS 
EIRELI 

CNPJ:  39.232.093/0001-15 
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RECURSO ADMINISTRATIVO 

Ilustríssimo Senhor, Pregoeiro, DD. Presidente da Comissão de Licitação, da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS 
PATOS-MA 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.1406.002/2022 

VINÍCIUS SILVA LINHARES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.232.093/0001-15, com sede 
— a AV Maranguape, Cond Bela Cintra BI 15 Ap 108, por sua representante legal infra-assinada, tempestivamente, vem, 

om 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. 

— DO CABIMENTO É cabível o presente Recurso Administrativo, com fulcro no art. 109, inciso I, "a", da Lei 8.666/93, c/c com o Art. 
49 inciso XVIII da Lei nº 10.520/2002, concernente a concessão à licitante a oportunidade de, motivadamente, recorrer 
administrativamente de decisão ou recursos considerados incorretos e o faz mediante a exposição fática e jurídica que adiante 
passa a aduzir: 

- TEMPESTIVIDADE É o presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo, uma vez que a intimação para da Decisão 
Administrativa ora atacada se deu em 27/07/2022 sendo o prazo legal para a apresentação da presente medida recursal de 03 
(três) dias úteis e outros 03(três) dias úteis para contrarrazões, conforme edital, são as razões ora formuladas plenamente 
tempestivas. 

- DOS FATOS A l icitante, já qualificada nos autos, adquiriu o Edital com o fim de participar da licitação para, Contratação de 

empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo diversos para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

' Primeiro a aceitação do preço da empresa MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS no item 0078 no preço de R$ 14,50, 

uescumprindo os itens 9.2, 9.3 e o mais importante 9.4 aonde diz: Qualquer interessado poderá requerer que se realizem 

diligencias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que 
fundamentam a suspeita. 

De pronto o pregoeiro já relatou no chat que o preço está "de acordo com a realidade", vejamos que fazendo uma 
breve pesquisa de preço nem o fabricante vende nesse preço, logo o preço está com um deságio de mais de 50% de 
desconto do estimado. 

No mesmo sentido, são as lições de Marçal Justen Filho (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários a Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 14ª edição. Dialética: São Paulo, 2010 — pág. 654-655): 

"Admitir generalizadamente a validade de propostas de valor 

insuficiente pode significar um incentivo a práticas reprováveis. 

O licitante vencedor procurará alternativas para obter 

resultado econômico satisfatório. Isso envolverá a redução da 

qualidade da prestação, a ausência de pagamento dos tributos 

e encargos devidos, a formulação de pleitos perante a 

Administração e assim por diante. Usualmente, a contratação 

avençada por valor insuficiente acarretará a elevação dos 

custos administrativos de gerenciamento do contrato. Caberá 
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manter grande vigilância quanto à qualidade e perfeição do 
objeto executado e litígios contínuos com o particular, sempre 
interessado em obter uma solução que propicie a 
reestruturação da contratação. Logo, as vantagens obtidas pela 
Administração poderão ser meramente aparentes. No final, a 
Administração obterá ou um objeto de qualidade inferior ou se 
deparará com problemas muito sérios no tocante à execução 
do contrato." 

Outrossim, a súmula 262 do TCU (Tribunal de Contas da União) preconiza: 

"O critério definido no art. 48, inciso II, § 1 , 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. " O TCE/MG (Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais) quando do julgamento do Processo n. 911.699 decidiu: 
EMENTA: DENÚNCIA— NÃO OCORRÊNCIA DAS 
IRREGULARIDADES APONTADASARQUIVAMENTO. Serão 
desclassificadas as propostas que apresentarem preços 
excessivos ou manifestadamente inexequíveis. Serão 
considerados inexequíveis aqueles preços que não venham a 
ter demonstrado sua viabil idade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e serão considerados excessivos quaisquer valores 
que sejam superiores ao valor estimado pela contratante. 
Portanto, é dever da Administração, em respeito ao Princípio 
da Autotutela Administrativa, diante das razões deste recurso, 
conceder à licitante a oportunidade de demonstrar a 
exequibilidade de sua proposta (súmula 473, STF): 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. 

r~ 
DA MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS: Destacamos que de posse de todas as propostas/lance apresentadas 
pelos Licitantes é dado o cálculo do Preço: As propostas dos licitantes cujos valores sejam iguais ou inferiores a 50% (cinquenta 
por cento) do valor orçado pela Administração estão fora da média, conforme demonstramos a seguir: 

Valor Orçado: R$ 31,67 50%: 15,83 

Assim, no caso em tela verifica-se: 

20/07/2022 11:35:41 MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS / Licitante 2 Sim Sim VMP 14,50 

20/07/2022 11:21:40 G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 6 Sim Sim report 23,99 

20/07/2022 11:30:01 VR ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 Sim Sim CHAMEX 30,05 

20/07/2022 07:18:34 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA / Licitante 8 Sim Sim COPIMAX 30,06 

19/07/2022 14:24:02 T L S DE ABREU EIRELI / Licitante 3 Sim Sim Chamex 31,04 

19/07/2022 22:35:49 M T DISTRIBUIDORA LTDA. / Licitante 5 Sim Sim CHAMEX 31,04 

20/07/2022 11:21:38 G SOARES DE CARVALHO EIRELI ME / Licitante 9 Sim Sim CHAMEX 31,30 

19/07/2022 18:13:35 S D DE A FERREIRA CIA LTDA / Licitante 4 Sim Sim report 31,67 

20/07/2022 06:03:06 F M MEIRA EIRELI / Licitante 7 Sim Sim REPORT 31,67 
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A empresa recorrida ofertou 14,50R$ preço totalmente inexequível. 
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Ex positis, a Administração quando verifica o preço manifestamente inexequível tem o dever de atestar a plausibilidade da 
composição do preço final, especialmente no tocante a compatibilidade entre os lances ofertados e os valores de mercado colhidos 
pelo próprio órgão licitante. 

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos rechaça que sejam aceitos pela Administração valores superiores ao estimado, e no 
mesmo sentido proíbe a admissão de propostas com preços muito aquém do orçado pelo órgão licitante. 

No caso sob exame, verifica-se que a licitante declarada vencedora, no desejo de obter a contratação por parte do Ente Municipal, 
ultrapassou o limite da exequibilidade, reduzindo os preços a valores inferiores aos manifestamente plausíveis. 

Considerando tudo o que foi exposto é de se concluir que a proposta da licitante vencedora é manifestamente inexequível ao se 
comparar com o preço estimado, devendo a Administração realizar diligências no sentido de confirmar a real exequibilidade da 
proposta. 

Portanto, em razão do exposto, sob pena de nulidade do ato de adjudicação, e em obediências as condições legais e 
--preestabelecidas no ato convocatório, a Recorrida deve ser intimada a apresentar documentação que demonstre a exequibilidade 

sua oferta, sob pena de desclassificação, conforme já decidiu o TCU no Acórdão n. 2198/2009, Plenário (Relator: BENJAMIN 
ZYMLER): 

Neste sentido, trazemos à colação o Acórdão 1679/2008-Plenário, TCU: Enunciado 

O critério para aferição de viabilidade de propostas de preços 
conduz a uma presunção relativa de inexequibil idade, cabendo 
à Administração verificar a efetiva capacidade de a l icitante 
executar os serviços. 

Revela-se impertinente qualquer proposta apresentada abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado, como fora o caso 
da proposta da empresa vencedora. 

Neste sentido, o valor da proposta da empresa vencedora, notoriamente não acoberta o custo dos materiais necessários para 
execução do objeto da licitação, frisa-se. Outrossim, por motivos de razoabilidade e proporcionalidade, e princípios correlatos à 
Administração, como da eficiência, o que precisa ser observado, é a possibilidade no mundo real de cumprimento do contrato 
administrativo quanto ao objeto do presente certame licitatório por parte da empresa vencedora. 

coletividade não pode ser prejudicada por eventual descumprimento das cláusulas do contrato administrativo, tendo por 
fundamento, precípuo, a proposta inexequível apresentada. De mais a mais, o que deve ser levado em consideração por parte 
desta Comissão são os princípios da INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO, bem como da SUPREMACIA DO INTERESSE 
PÚBLICO (Lei 9784/99). 

- Segundo a habil itação de uma empresa com certidão de falência concordada: 

Empresa G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 6, certidão apresentada Nº 31 de 17 de maio de 2022, certidão válida 

por 60 dias, logo vencida 17 de julho de 2022 sessão real izada dia 22 de julho de 2022, dispensa qualquer argumento a 

mais nosso, nesse caso e uma inabilitação direta pois está claro e notório o descumprindo do item 10.4.1: 

Certidão Negativa de Falência 

e Recuperação Judicial, 

emitida pelo Distribuidor da 

sede da licitante, com validade 

máxima de 60 (sessenta) dias; 
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positis a autora requer, que seja CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE ESSA RAZÕES, acolhendo os pedidos: 

Comprovação de preços da empresa "vencedora do item 0078" com notas fiscais de entrada do exercício corrente 

Inabilitação do licitante 6 

Nestes Termos, Espera deferimento. 

São José de Ribamar, 03/08/2022 

VINICIUS SILVA 
LI N HARES:02584 
413302 

Assinado de forma digital por VINICIUS SILVA 
LINHARES:02 58441 3 302 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Muitipla 
vS,ou=35622406000190, 
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3, 
cn=VINICIUS SILVA LINHARES:02584413302 
Dados: 2022.08.0310:00:14-0300 

Vinícius Silva Linhares 

CPF: 025.844.133-02 

RG: 015079122000-7 

Administrador/Titular 
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