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PREGÃO PRESENCIAL: PE/2021.010-FME SRP 

 

 

RECORRENTE: AIKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI 
 

OBJETO:  ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS EM FUNCAO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO 
ESCOLAR- PNAE DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.   

 
 

 

DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 

 

 

 

Acato as razões apresentadas no bojo do parecer jurídico, pelo exposto, pelo não provimento do 

recurso administrativo interposto por AIKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, a fim de julgar 

totalmente IMPROCEDENTE as alegações apresentadas, devendo prosseguir o processo licitatório na 

forma da legislação competente.  

 

 

São João do Araguaia/PA, 18 de Março de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 
SANDRA MARIA SANTANA 

Secretaria Municipal de Educação 
 

 

SANDRA MARIA 

SANTANA:02444

160282

Assinado de forma 

digital por SANDRA 

MARIA 

SANTANA:02444160282
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PARECER JURIDICO SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

Processo Administrativo de Licitação n.º 010/2021-PMSJA SRP  

Modalidade: Concorrência Pregão Eletrônico nos termos da Lei 10.520/002. 

 

INTERESSADOS: AIKY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI.  

ATACADO E VAREJO COSTA. 

J B M P COMERCIO E SERVIÇOS. 

M LÚCIA ALVES DE ARAÚJO COMÉRCIO. 

VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA LIVE ESPORTE. 

 

I - RELATÓRIO  

 

Trata-se, de recurso administrativo contra ato de julgamento das propostas, 

por meio do qual a empresa AIKY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI aduz que os preços 

apresentados pelas empesas ATACADO E VAREJO COSTA; J B M P COMERCIO E SERVIÇOS; 

M LÚCIA ALVES DE ARAÚJO COMÉRCIO; VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA LIVE 

ESPORTE, detentoras, respectivamente, das propostas vencedoras no certame 

correspondente ao item 06, 07, 12 e 15 consideradas as melhores propostas, são 

manifestamente inexequíveis. 

Obtempera que, considerando a média do mercado, os preços apresentados 

pelas primeiras classificadas no certame, são excessivamente baixos, o que não garante a 

execução do contrato de forma satisfatória, que as vencedoras do certame irão falhar na 

execução por não suportar os custos relativos ao contrato administrativos. 

Por tais razões, pugna pelo reconhecimento da inexequibilidade das 
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propostas apresentadas pelas empresas ATACADO E VAREJO COSTA; J B M P COMERCIO E 

SERVIÇOS; M LÚCIA ALVES DE ARAÚJO COMÉRCIO; VICTOR GABRIEL DE SOUSA 

FERREIRA LIVE ESPORTE, bem como a suspenção do recurso e que retorne a sua fase de 

habilitação. 

As empresas ATACADO E VAREJO COSTA; J B M P COMERCIO E SERVIÇOS; 

M LÚCIA ALVES DE ARAÚJO COMÉRCIO; VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA LIVE 

ESPORTE, não apresentaram contrarrazões de recurso administrativo. 

Com os autos vieram toda a documentação referente ao edital e seus 

anexos, os documentos de habilitação das licitantes e o respectivo recursos e 

contrarrazões. 

 

II – CONSIDERAÇÕES E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA  

 

Inicialmente temos que a Administração Pública deve se ater, em caso de 

licitação, ao Princípio da Vinculação do Edital, pelo que este deve ser observado de forma 

vigorosa.  

Então, se o edital no procedimento licitatório constitui lei entre as partes, 

este deve ser respeitado como foi concebido, e nenhuma mudança por ser promovida, sob 

pena de ferir os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, moralidade e 

legalidade. 

Conforme relatado em linhas volvidas, a matéria ventilada através do 

recurso em análise limita-se à suposta inexequibilidade das propostas apresentadas pelas 

empresas ATACADO E VAREJO COSTA; J B M P COMERCIO E SERVIÇOS; M LÚCIA ALVES 

DE ARAÚJO COMÉRCIO; VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA LIVE ESPORTE. 

Pois bem, sobre o tema, o artigo 44, § 3º, da Lei 8.666/1993, dispõe que não 

se admitirá proposta que apresente preços globais 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 
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estabelecido limites mínimos. A propósito vejamos o art. 44 da Lei 8.666/93: 

Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em 

consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os 

quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por 

esta Lei.  

(...) 

§ 3o  Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 

ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994) 

Dessa forma, à luz do disposto no normativo legal supracitado, caso as 

propostas apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, elas devem ser 

desclassificadas mesmo que o edital não contenha nenhum disposição sobre limites 

mínimos de preços. 

Todavia, no caso em análise, de um simples compulso dos autos é possível 

inferir que nenhuma das propostas apresentadas possui preços simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero. 

Por outro lado, o normativo de regência ainda dispõe, em seu artigo 48, 

inciso II, que deverão ser desclassificadas as propostas manifestamente inexequíveis. 

Nesse sentido: 

 “Art. 48. Serão desclassificadas: 

(...) 

II - proposta com valor global superior ao limite estabelecido ou com 

preços manifestamente inexequível, assim considerados aqueles que 

não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com a execução do objeto do contrato, condições estas 

necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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§ 1 º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se 

manifestamente inexequível, no caso de licitação de menor preço para 

obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam 

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

(cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou 

b) Valor orçado pela administração”. 

De uma leitura do inciso II transcrito acima, percebe-se que proposta 

inexequível é aquela que não tem sua viabilidade demonstrada, documentalmente, junto 

ao procedimento licitatório. 

Apesar de o caso em análise não se tratar de obras ou serviços de 

engenharia, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que deve ser 

observado o limite supracitado para aferição de provável inexequibilidade, deve ser 

relativa, oportunizando ao licitante à demonstração de exequibilidade da proposta. 

RECURSO, ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA 

ENEXEQUÍVEL. ART. 48, I E II, §1º, DA LEI 8.666/93. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO LICITANTE 

DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

A questão controvertida consiste em saber se o não atendimento dos 

critérios objetivos previstos no art. 48, I e II, § 1º, a e b, da Lei 8.666/93 

para fins de análise do caráter exequível/inexequível da proposta 

apresentada em procedimento licitatório gera presunção absoluta ou 

relativa de inexequibilidade. 2 A licitação visa a selecionar a proposta 

mais vantajosa à Administração Pública, de maneira que a 

inexequibilidade prevista no mencionado art. 48 da Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos não pode ser avaliada de 

forma absoluta e rígida. Ao contrário, deve ser examinada em cada 

caso, averiguando-se se a proposta apresentada, embora 

enquadrada em alguma das hipóteses de inexequibilidade, pode 

ser, concretamente, executada pelo proponente. Destarte, a 

presunção de inexequibilidade deve ser considerada relativa, podendo 

ser afastada, por meio da demonstração, pelo licitante que apresenta a 

proposta, de que esta é de valor reduzido, mas exequível. 3. Nesse 

contesto, a proposta inferior a 70% do valor orçado pela 

Administração Pública (art. 48, § 1º, b, da Lei 8.666/93) pode ser 
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considerada exequível, se houver comprovação de que o 

preponente pede realizar o objeto da licitação. [...] a vencedora do 

certame “demonstrou que seu preço é deficitário (o preço ofertado 
cobre o seu custo), tendo inclusive comprovado uma margem de 

lucratividade”. [...] (STJ – Resp: 965839 SP 2007/0152265-0, Relator: 

Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 15/12/2009, T1 – 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação DJe 02/02/2010). (grifos 

nossos) 

No mesmo sentido vem se pacificando o posicionamento do Tribunal de 

Contas da União: 

O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alínea “a” e “b”, da Lei 

8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de 

preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de 

demostrar a exequibilidade da sua proposta. (Acórdão 587/2012 – 

Plenário, Rel. Min Ana Arraes). 

Outrossim, no entendimento do Tribunal de Contas da União, a exclusão do 

certame de proposta passível de demonstração de exequibilidade constitui falta grave, 

visto que os fatores externos que oneram a produção incidem de maneira diferente sob 

cada empesa, a depender da situação empresarial, facilidade ou dificuldade que permeiam 

nas negociações. 

18. Não bastasse essa grave falha, verificou-se que não foi dada ao 

licitante desclassificado por inexequibilidade a oportunidade de 

demonstrar a viabilidade de sua oferta. Essa impropriedade também se 

afigura grave porque, como firmado na doutrina afeta à matéria e na 

jurisprudência desta Corte (vide relatório supra), o juízo de 

inexequibilidade de uma proposta não é absoluto, mas admite 

demonstração em contrário. Isso, porque não se pode descartar a 

possibilidade de que o licitante seja detentor de uma situação peculiar 

que lhe permita ofertar preço inferior ao limite de exequibilidade 

estimado pelo contratante. Por exemplo, é perfeitamente possível que 

uma empresa, em especial de maior porte, partilhe custo – como 

infraestrutura, pessoal etc., entre os diversos clientes, resultando em 

redução nos preços de seus serviços. Também não se pode descartar 

que, muitas vezes, a estimação da exequibilidade pelo contratante 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 
ADMINISTRAÇÃO 2021 - 2024 

CNPJ: 05.854.534/0001-07 

 

         

_________________________________________________________________________________________________________________________  
Endereço: Praça José Martins Ferreira, s/nº, Centro  

Email: pm-sja@bol.com.br 
 

 

possa apresentar deficiência, visto que sua visão de mercado não tem 

abrangência a precisão comparáveis às da empresa que atua no ramo. 

19. Em vista dessa ocorrência, restou prejudicado o contratante que 

poderia ter obtido melhor preço e, consequentemente, uma proposta 

mais vantajosa. (Acordão 1.248/2009 Plenário, rel. Min. Augusto 

Sherman Cavalcanti). 

No que tange à inexequibilidade da proposta no pregão, assim se expressa 

Marçal Juste Filho: 

A licitação destina-se - especialmente no caso do pregão – a selecionar 

a proposta que acarrete o menor desembolso possível para os cofres 

públicos. Logo, não há sentido em desclassificar proposta sob 

fundamento de ser muito reduzida. Ao ver do autor, a 

inexequibilidade deve ser arcada pelo licitante, que deverá 

executar a prestação nos exatos termos de sua oferta. A ausência 

da adimplemento à prestação conduzirá à resolução do contrato, 

com o sancionamento adequado. (JUSTEN FILHO, 2009, P.182). 

 Conclusivamente, atentando-se ao principio da legalidade, deve-se 

reconhecer que nenhuma das propostas apresentadas durante a sessão de lances e aceite 

são inexequíveis ou menos apresenta preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

Noutro norte, a recorrente alega que o valor das propostas apresentadas 

pelas demais empresas habilitadas vencedoras do certame são excessivamente baixos, o 

que não garante a execução do contrato de forma satisfatória, que as vencedoras do 

certame irão falhar na execução por não suportar os custos relativos ao contrato 

administrativos. 

Se isso chegar a acontecer, isto é, as empresas firmadas o compromisso e 

não conseguirem cumprir com o acordado, estarão sujeitas às sanções administrativas 

elencadas no artigo 87 da lei 8.666/93, in verbis: 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 

sanções: 

I - advertência; 
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II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 

contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 

(dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, 

além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que 

será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão 

ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia 

do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência 

exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, 

conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

Assim, o correto é que se aplique as sanções previstas supra, e não 

simplesmente revogar ou anular a licitação alegando inexequibilidade invadindo a esfera 

privada da empresa, avaliando critérios técnicos- financeiros da empresa que tem 

interesse em fornecer os produtos licitados. 

Assim, não merece ser acolhido sob este aspecto o recurso interposto peal 

recorrente. 

 

III - CONCLUSÃO  

 

Por todo o exposto, opino pelo CONHECIMENTO E RECEBIMENTO DO 

RECURSO INTERPOSTO, porque é tempestivo, OPINANDO-SE QUE NO MÉRITO SEJA 
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NEGADO PROVIMENTO, consubstanciado na fundamentação supra alinhavada, devendo 

prosseguir o processo licitatório na forma da legislação competente. Após decisão, 

intimem-se os interessados. É o parecer que submeto à consideração superior. 

Cumpre anotar que o “parecer não é ato administrativo, sendo quando 

muito, ato de administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências 

administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativa” (Celso Antônio 

Bandeira de Melo, “Curso de Direito Administrativo”, Malheiros Ed., 13ª. Ed., p. 377). Ou 

seja, trata-se ato meramente opinativo. 

É o parecer. 

 

São João do Araguaia 17 de março de 2021 

 

 

Marcel Henrique Oliveira Duarte 

         Procurador Geral  

 

MARCEL HENRIQUE 
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