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REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

   AO SR. RONIS DA SILVA AMORIM - PREGOEIRO  

 

AIKY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI., Pessoa 

Jurídica de Direito Privado, devidamente identificada no contrato em referência, por seu 

representante legal ao fim assinado, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “a” e “c” e §4º da Lei 

8.666/93 e art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/20002, c/c no art. 17 do Decreto Federal nº 10.024/19 

e item 13. “DO RECURSO” e subitens do respectivo edital, neste ato, oferecer tempestivamente: 

 

 RECURSO ADMINISTRATIVO, em face das empresas 

licitantes: ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE; J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS; 

M LUCIA ALVES DE ARAUJO COMERCIO; VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 

LIVE ESPORTE, pelos fundamentos a seguir expostos: 
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I – DA TEMPESTIVIDADE 

De acordo com o disposto no art. 109, § 4º da Lei de Licitações n° 

8.666/93, a interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamentos, 

obedecerá aos termos da lei e demais normas complementares, bem como, ao próprio edital, que dispõe 

nos subitens 11.1, 11.2, 11.2.1, 11,2,3, do item 11 do Edital, in verbis:  

 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para 

decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 

(três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

 

Nesses termos, de modo preliminar, a presente intenção de 

manifestação de Recurso, deve ser aceita, para que o Recurso interposto, seja analisado, julgado, e 

homologado pela autoridade superior competente, conforme a Lei e as normas do direito administrativo. 

 

II – UMA BREVE SÍNTESE DOS FATOS: 

 

A prefeitura municipal de São João do Araguaia, conjuntamente com 

o Fundo Municipal de Educação, tornou pública a Licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, 

com critério de julgamento menor preço por item, para a escolha da proposta mais vantajosa para Ata 

de Registro de preço para futura aquisição de gêneros alimentícios em função da manutenção do 

programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de são João do Araguaia.  
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A abertura do pregão foi designada para ser realizada no dia 01 de 

janeiro de 2021, às 15h:20min, no portal Compras Públicas. 

 

Durante a fase de lances as empresas licitantes vencedoras foram:  

ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE; J. B. M. P. COMERCIO 

E SERVICOS; M LUCIA ALVES DE ARAUJO COMERCIO e VICTOR GABRIEL DE SOUSA 

FERREIRA LIVE ESPORTE, arrematando respectivamente os itens: 07, 15, 12 e 6, com valores 

considerados abaixo do preço valor de mercado.  

 

Após o pregoeiro ter declaro os vencedores, a empresa AIKY 

COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, interpôs intenção recurso sob a justificativa que as licitantes 

mencionadas ofertaram valores fora da realidade, categorizando-se como preço inexequível, exigindo 

dessa forma que seja demonstrado a planilha de preços das empresas vencedoras do presente certame.  

 Considerando, que a margem bruta das empresas citadas, 

apresentam um prejuízo na rentabilidade significativo, conforme o demonstrativo exemplificado abaixo:  

 

Itens Marca Preço de 

compra 

Preço de 

referencial 

Preço ofertado 

pelas 

empresas 

Margem bruta 

07 Quallity beef R$ 22,50 R$ 46,50 R$ 17,10 - 24 % 

15 Predilleto R$ 3,60 R$ 3,18 R$ 2,05 - 43% 

12 Friato R$ 7,23 * R$ 11,14 R$ 7,15 - 1 % 

6 Vitarella R$ 5,59 R$ 12,80 R$ 2,80 - 50% 

 

* Média aritmética de cinco marcas. 

 

III. DOS FUNDAMENTOS 

 

III. I. DO DIREITO DE PETIÇÃO  

O presente recurso administrativo instrumentaliza o exercício do 

direito de Petição, sendo uma garantia constitucional que derivam as diversas formas de provocação da 



 

 
     AIKY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI. 

 

   
A 

Av. Presidente Vargas, Nº 3685, Anexo B – BR-316 – Bairro Ianetama – Castanhal – Para – CEP:68745-000 

Fone: 91 3711 4042 * 99163-2957 

 

Administração Pública. Nesse contexto, para exercê-lo no procedimento licitatório, temos como 

fundamento legal a Constituição Federal de 1988, que elenca, em seu art. 5º, inciso XXXIV, a): 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:  

(...)  

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 

taxas:  

a) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder; (grifei). 

 

III. II.  DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

A Lei Federal nº 10.520/02 atribuiu ao pregoeiro a competência para 

avaliar se a intenção de recorrer manifestada pelo licitante se faz no momento adequado, bem como 

acompanhada da devida motivação. Trata-se, portanto, de averiguar o preenchimento dos requisitos 

impostos pela Lei como condição para o exercício do direito recursal. 

 

Essa competência do pregoeiro configura, em última análise, a 

verificação do preenchimento dos pressupostos para a admissibilidade do recurso. O recurso somente 

será recebido se satisfeitos esses requisitos de admissibilidade. Contudo, é preciso ter bastante clareza 

acerca do conteúdo desse ato e de seus limites, especialmente de modo a distingui-lo da análise e 

julgamento do próprio mérito do recurso. 

 

Nesse contexto, como disposto na legislação mencionada, artigo 4º 

da Lei Federal n.º 10.520/02, e artigo 26 do Decreto Federal nº 5.450/05:  

 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras:  

(...) 
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XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-

razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

 

Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão 

pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 

três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual 

prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 

seus interesses. 

 

Não cabe ao Pregoeiro o julgamento do mérito da razão do próprio 

recurso e, portanto, constitui competência exclusiva da autoridade superior, sequer podendo ser delegada 

na esfera federal, conforme o art. 13, inc. II, da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo e 

tem aplicação subsidiária à Lei nº 10.520/02. 

 

A motivação da intenção de recorrer exige do licitante a indicação, 

ainda que mínima, do erro ou da ilegalidade cometida pelo pregoeiro e que torna nulo o procedimento 

ou parte dele. Ao pregoeiro compete avaliar se essa indicação existe ou não. Existindo, um dos 

pressupostos recursais estará preenchido e o recurso poderá ser recebido. Caso contrário, o recurso 

não será admitido. 

No entanto, não cabe ao pregoeiro avaliar, no exercício de sua 

competência, se o erro ou a ilegalidade apontada é procedente e determinante para a modificação do 

ato impugnado. Essa análise envolve o próprio mérito da razão recursal e somente poder ser decidida 

pela autoridade superior. 
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Ou seja, ao pregoeiro compete verificar a existência de MOTIVO e 

não a procedência do mérito que envolve a motivação. O ato de análise da existência de motivação que 

ampara a intenção de recorrer se distingue do ato de julgamento do mérito dessas razões. 

 

III.III. DOS VALORES INEXEQUÍVEIS 

 

A Lei de Licitações em seu artigo 48, inciso II, § 1º, alíneas a e b, 

diz que preço inexequível é aquele que pode não demonstrar a sua viabilidade através de documentação 

que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

 

Art. 48.  Serão desclassificadas: 

 

(...) 

 

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

preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 

comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 

que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato 

convocatório da licitação. 

 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 

por cento) do valor orçado pela administração, ou   

 

b) valor orçado pela administração 

 

 

No caso concreto, um preço muito baixo do mercado chama atenção 

para a seguinte questão, na qual, se preços praticados por essas empresas significaria que elas vão falhar 

na execução por não suportar os custos relativos ao contrato administrativo.  

 

Ante exposto, existe a possibilidade de uma empresa indicar um 

preço bem baixo do mercado por querer expandir os negócios ou até a vontade de escoar um estoque 

encalhado em que o prejuízo já é certo. Mas, não há como a Administração Pública conhecer as 

motivações previamente.  
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Então vamos ficar com a definição objetiva de preço inexequível 

dada por Hely Lopes Meirelles:  

 

“Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou 

excessivamente baixos, nos prazos impraticáveis de entrega e nas 

condições irrealizáveis da execução diante da realidade do mercado, da 

situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou 

supervenientes verificados pela Administração.” 

 

Nesse contexto, o intuito é minimizar os riscos de uma futura 

inexecução contratual, ou seja, o legislador previu a possibilidade de que as licitantes, se for 

desclassificada por não apresentação de preço inexequível, possa demonstrar a exequibilidade de sua 

proposta.  

 

Ressalta-se que, até mesmo em casos de orçamentos sigilosos, pelo 

entendimento do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, segundo os decididos: 

 

“Sobre o tema, lembro a existência de jurisprudência do TCU no sentido 

de que a licitante desclassificada por inexequibilidade deve ter acesso aos 

fundamentos da sua desclassificação, de modo a poder tentar mostrar a 

possível exequibilidade de sua proposta. (…). 10. É bom frisar que não é 

preciso que a omissis quebre o sigilo de sua estimativa para atender ao 

disposto na legislação de licitações e na jurisprudência do TCU. Basta que 

evidencie às empresas desqualificadas, de forma objetiva, as razões que 

fundamentaram a desclassificação, sem quaisquer menções aos valores 

estimados pela omissis, atendendo, dessa forma, à recomendação constante 

no subitem 9.2. do Acórdão nº 2.528/2012 – TCU – Plenário.” (grifei). 

 
O juízo do 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 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. Acórdão 

1620/2018-Plenário. Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO. (grifei). 

 

 

III. IV. DOS PRINCIPIOS DA ISONOMIA E DA MORALIDADE DO PROCESSO 

LICITATÓRIO 
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O princípio da moralidade não, limita-se aos ditames legais, pois, no 

seu entendimento, mesmo que a norma seja insuficiente, deve-se manter um procedimento ético e moral.  

Nesse contexto, a moralidade não se restringe, partindo de um pensamento muito mais amplo e subjetivo, 

como ensina o Professor Marçal Justen Filho: 

 

 
“A ausência de disciplina legal não autoriza o administrador ou o particular 

a uma conduta ofensiva à ética e a moral. A moralidade soma-se a 

legalidade”. (grifei) 

  

O princípio da isonomia por sua vez, assegura um processo 

igualitário para as partes, tendo em vista, o não favorecimento para alguns licitantes e a preservação da 

competitividade do processo licitatório. Assim, o Princípio da Isonomia tem como finalidade vedar a 

discriminação arbitrária por parte da administração pública, estabelecendo tratamento igual para 

situações iguais. Como explana Lúcia Valle Figueiredo e Sérgio Ferraz: 

 

“ A desigualdade não é repelida, o que se repele é a desigualdade 

injustificada”. (Grifei). 

 

No que diz respeito aos atos administrativos, confere 

oportunidade de a própria administração pública revisitar seus atos.  A Súmula 473, em vigor desde 

1969, materializa a autotutela, por meio da seguinte dicção: 

 

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. (grifei). 

 

Assim, os fundamentos jurídicos aqui mencionados são garantias 

invioláveis perante as normas do direito brasileiro, pois constituem proteção ao sagrado interesse público 

maior – considerando a preservação da boa-fé e probidade Administrativa, razão está suficiente a 

apreciar o Recurso Administrativo. 

 

VI – DAS CONCLUSÕES E DO REQUERIMENTO: 
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Assim sendo, Nobre gestor, valendo-se dos princípios legais e 

constitucionais, no que assegura o princípio da LEGALIDADE, esta empresa recorrente, requer a 

vossa senhoria, em razão dos argumentos já expostos. Assim, é que se pede: 

 

A – Provimento do presente Recurso Administrativo, para que este certame, referente ao Pregão 

Eletrônico Nº 10/2021, seja, SUSPENSO e retorne a fase de habilitação, considerando os vícios que 

comprometeram a isonomia e moralidade do referido certame.  

 

B – Na hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça este subir, devidamente informados, a autoridade 

superior, em conformidade com § 4º do art. 109 da Lei n° 8.666/93.  

 

C – Por fim, seja devidamente motivada a decisão tomada, caso se entenda pela manutenção, por 

qualquer das formas previstas em lei, devendo o julgador apontar os fundamentos de direito e de fato, 

conforme determinado pelo Princípio da Motivação dos Atos e Decisões Administrativas. 

 

Nesses termos. 

P. E Deferimento. 

São João do Araguaia - PA, 08 de março 2021. 
        

 

 

 

 

 

 __________________________________ 
  Aiky Comercio e Distribuição Eireli. 

 CNPJ/MF 04.848.586/0001-08 

José Isaias de Albuquerque Cabral 
CPF/MF 473.719.944-34 
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