
 

 

 

RECURSO : 

 

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÕNICO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA 

 

Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2021 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA ESCOLHA DA PROPOSTA 

MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

COELHO NETO - MA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, 

QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

A empresa G. C. C. Mendes Transportes - ME, localizada na Rua da Liberdade, 08, centro da 

cidade de Santa Quitéria do Maranhão – Ma, inscrita no CNPJ Nº 15.434.784/0001-33, por intermédio de seu 

representante legal, o Sr. Gian Carlos Costa Mendes, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua 

Bernardo Francisco da Cunha, 81, centro de São Bernardo, estado do Maranhão no CPF nº 876.401.553-04, 

RG nº 42072795-7 – SSP/MA, vem respeitosamente à presença dessa Presidência e da Comissão de 

Licitação, não se conformando com a decisão que a desclassificou, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, 

dentro do prazo legal, e com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, e do Edital, desde já requerendo seja 

recebido também no efeito suspensivo, fazendo-o com o objetivo de reconsideração da decisão, para declará-

la CLASSIFICADA, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas 

 

1. DOS FATOS E DO DIREITO 

Houve por bem da comissão de licitação, em DESCLASSIFICAR a recorrente sob as 

equivocadas conclusões de apresentação de proposta inexequível, entretanto, razão não lhe assiste, como 

cabalmente restará demonstrado. Importante frisar que todos os itens do Edital foram devidamente cumpridos 

pela recorrente, não se sustentando, com a devida vênia, a sua desclassificação, a qual, certamente será 

objeto de reconsideração, a fim de respeitar-se a lei, o edital e, principalmente, o interesse da Administração. 

 

2. DO RECURSO 

A Recorrente participou do Pregão Eletrônico nº 024/2021, realizado pela Prefeitura Municipal 

de Buriti, estado do Maranhão para registro de preços, tendo como objeto “O objeto da presente licitação é 

a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para prestação de serviços de 

Locação de veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto - MA, 

por meio de registro de preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos” 

A empresa recorrente, teve sua proposta cancelada pela Sra. Pregoeira, no entanto, o preço 

ofertado pela empresa não mostra como inexequível. Diante disto, a licitante, ora Recorrente, vem por meio 

deste, apresentar Recurso Administrativo requerendo que seja revista a desclassificação de sua proposta, 

como será demonstrado a seguir, a partir de argumentos fáticos e jurídicos. 

 

3. DOS PRESSUPOSTOS 

A interposição do presente recurso é tempestiva, considerando o prazo de 03 (três) dias úteis 

para apresentar recurso 

A empresa recorrente não venceu o certame o que, per si, evidencia o interesse recursal. A 

peça de irresignação é proposta por empresa credenciada e participante do certame, o que atesta a sua 

legitimidade. Presentes, portanto, os pressupostos recursais. 
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4. DO PRINCIPIO DA LEGALIDADE; 

A DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS EM FUNÇÃO DO VALOR APRESENTADO NO 

PREGÃO 

Na licitação na modalidade pregão comumente surgem dúvidas em relação à classificação 

das propostas para a fase de lances. De fato, a maior dificuldade refere-se à desclassificação das ofertas com 

valores excessivos ou inexequíveis em comparação ao valor estimado para a contratação. 

A Lei 8.666/93 dispõe no artigo 48: 

 “Art. 48. Serão desclassificadas: 

[...] II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexequíveis, 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. 

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente 

inexequíveis, no caso de licitações 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.” (grifou-se) Nos termos da norma geral as propostas com 

valor excessivo devem ser desclassificadas. 

Mesmo julgamento devem receber as propostas que não apresentem valor suficiente para a 

satisfação dos custos da execução do objeto licitado. Mas a excessividade e a inexequibilidade são relativas e 

demandam muita cautela. 

A Lei do Pregão definiu que antes da fase de lances o pregoeiro deverá avaliar a 

conformidade das propostas aos requisitos do edital. De forma um pouco mais detalhada os regulamentos 

determinam que após encerrada a etapa de lances será examinada a proposta primeira classificada 

quanto ao seu valor. 

Apesar desses comandos, na prática alguns pregoeiros promovem a desclassificação de 

propostas em momento anterior à etapa de lances em função de excessividade do valor apresentado pelo 

proponente ou pela inexequibilidade do mesmo. 

Em relação à desclassificação por valor excessivo, antes da etapa de lances, tal medida não 

se mostra adequada, em razão da característica de alteração dos valores propostos durante a fase de lances, 

típico da modalidade pregão, com reduções sucessivas. 

A proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem margem de lucro não 

conduz, necessariamente, à inexequibilidade, pois tal fato depende da estratégia comercial da empresa. 

A desclassificação por inexequibilidade deve ser objetivamente demonstrada, a partir de critérios 

previamente publicados, após dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua 

proposta. 

Com sapiência, o jurista Marçal Justen Filho leciona: 

“Se o particular puder comprovar que sua proposta é exequível, não se lhe poderá interditar o 

exercício do direito de apresentá-la. É inviável proibir o Estado de realizar contratação vantajosa. A questão é 

de fato, não de direito. Incumbe o ônus da prova da exequibilidade ao particular. Essa comprovação poderá 

fazer-se em face da própria Administração, pleiteando-se a realização de diligência para tanto.” (in 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14º Ed, São Paulo: Dialética, 2010, p. 660) 

Corroborando, o TCU manifestou-se: 

“1. A conciliação do dispositivo no § 3º do art. 44 da Lei nº 8.666/1993 com o inciso X do art. 

40 da mesma lei, para serviços outros que não os de engenharia, tradados nos §§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 

8.666/1993, impõe que a Administração não fixe limites mínimos absolutos de aceitabilidade de preços 
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unitários, mas que faculte aos licitantes a oportunidade de justificar situação peculiar que lhes permita ofertar 

preços aparentemente inexequíveis ou de questionar os valores orçados pela Administração. 2. Verificado não 

houve prejuízo ao interesse público, dado o amplo caráter competitivo do certame, não se justifica a anulação 

da licitação se a autora da representação eximiu-se de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.” (Acórdão 

nº 363/20007, Plenário, rel Min. Benjamin Zymler) 

“10. A propósito do procedimento, ora anunciado, parece-me imperioso frisar, de início, que, 

nos termos legalmente estabelecidos, é prevista a desclassificação de proposta na licitação que tenham valor 

global superior ao limite estabelecido ou que apresentem preços manifestamente inexequíveis, significando 

dizer que, uma vez submetidos ao critério estabelecido no § 1º anteriormente transcrito, os preços que se 

situem em inexequíveis, deverão, necessariamente, ser objeto de demonstração de viabilidade pela 

empresa que os ofertou, sob pena de, não logrando êxito nessa comprovação, ter desclassificada sua 

proposta.” (Acórdão nº 1.470/2005, Plenário, rel Min. Ubiratan Aguiar) 

Cita-se ainda o entendimento do ministro relator, de que “o exame da proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação deve ocorrer 

após o encerramento da etapa de lances. ” 

A maior dificuldade, contudo, se mostra na presunção de inexequibilidade da proposta, cuja 

desclassificação é medida extrema que demanda ampla justificativa nos autos, além da possibilidade de 

demonstração pelo licitante da exequibilidade de sua proposta. 

Nesse sentido, Marçal Justen Filho explana que “existe uma grande dificuldade prática na 

identificação do patamar mínimo de inexequibilidade. A Administração não dispõe de condições precisas e 

exatas sobre os custos do particular, o que torna a discussão sempre muito problemática” . 

Na mesma ótica admite o TCU que “(...) a apreciação da exequibilidade de propostas não é 

tarefa fácil, pois há dificuldades em se fixar critérios objetivos para tanto e que não comprometam o princípio da 

busca da proposta mais vantajosa para a administração. ” 

Tal análise deve ocorrer, como regra, após encerrada a etapa de lances. Esse é o 

entendimento majoritário da doutrina, como expressam Vera Monteiro e Marçal Justen Filho. Para este 

administrativista: 

“f) em face da natureza específica do pregão, é impossível promover avaliação precisa 

da inexequibilidade antes do término da fase de lances; 

g) se o lance vencedor do pregão apresentar-se como significativamente mais reduzido 

do que o valor do orçamento, incumbirá ao pregoeiro exigir do ofertante, antes de encerrar a etapa 

competitiva, comprovação de que sua oferta é exequível; 

h) no pregão, a comprovação da exequibilidade da oferta deverá fazer-se documentalmente, 

através de planilhas de custos, demonstrativos que evidenciem que o valor ofertado é suficiente para cobrir as 

despesas referidas no art. 48, inc. II, da Lei n º 8.666; 

i) se o licitante não dispuser de informações concretas e confiáveis, deverá reputar-se sua 

proposta como inexequível, eis que é irrelevante para a Lei e para a Administração que o sujeito atue com dolo 

ou culpa: quem não dispuser de informações acerca dos custos necessários a executar uma prestação não 

poderá assegurar que sua proposta será exequível; 

j) o ato convocatório deverá prever o dever de o licitante (ou seu representante) portar 

informações acerca dos custos em que incorrerá para executar a prestação, aptas e satisfatórias para justificar 

a proposta ou o lance que formular.” 4 (grifou-se) 

Contudo, em que pese as argumentações acima, colaciona-se recente julgado do TCU no 

qual a corte de contas da União, entendeu que o órgão jurisdicionado deveria ter procedido à desclassificação 

da proposta que claramente era inexequível em relação ao valor de referência em momento anterior à etapa de 

lances. Segue trecho do voto do ministro relator: 

“20. Não obstante, ainda que haja alguma limitação nesse sentido no sistema eletrônico de 

licitação em uso pela entidade, não vislumbro óbices para que o procedimento ora preconizado, de 

desclassificação de propostas manifestamente inexequíveis antes da fase de lances, seja adotado em 
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situações similares à ora retratada, em que uma licitante apresentou proposta inquestionavelmente irrisória e, 

portanto, inexequível (R$ 200 mil para um orçamento estimado de R$ 5 milhões). 

21. É que, a meu ver, diante de propostas desse patamar, com tamanha discrepância de 

valor em relação ao orçado para o certame, refletindo mais do que uma presunção relativa de inexequibilidade 

de preços, e da inviabilidade de se realizar diligências visando à comprovação da sua adequabilidade, pode o 

gestor, excepcionalmente, promover a desclassificação dessas propostas sem a prévia observância do 

entendimento contido na Súmula 262 deste Tribunal. 

22. Além de se pautar pelo crivo da razoabilidade, tal procedimento teria como fundamento a 

necessidade de se evitar, na fase seguinte do certame, o oferecimento pelas demais licitantes classificadas de 

propostas tendentes ao patamar da considerada manifestamente inexequível, o que poderia comprometer o 

princípio da busca da proposta mais vantajosa para a administração. ” 5 (grifou-se) 

A situação acima analisada pelo TCU trata de uma exceção em razão da flagrante 

inexequibilidade da proposta apresentada, que ultrapassa uma simples presunção de inviabilidade de cumprir o 

objeto da contratação. 

Tal avaliação deve ser procedida no caso concreto pelo pregoeiro. De modo geral, tem-se 

que a análise quanto ao preço ocorra após a etapa de lances, seguindo as disposições normativas da 

modalidade, acima transcritas. Contudo, antes da fase competitiva cabe ao pregoeiro avaliar sumariamente as 

propostas e ao observar uma oferta com valores irrisórios, totalmente desproporcionais em relação ao valor 

estimado da contratação, cabe uma atenção especial quanto à inexequibilidade, para que não haja prejuízos à 

competitividade e à lisura do certame. 

É importante ressaltar que os licitantes têm liberdade de elaboração das suas ofertas, 

podendo minimizar ou até excluir sua margem de lucro e reduzir alguns custos em função da sua atividade, 

maquinário, estoques, etc. e ainda assim estar apto a executar o objeto da licitação. Um valor reduzido da 

proposta não quer significar a inexequibilidade da mesma. Por essa razão apoia-se na doutrina de Marçal 

Justen Filho que assim discorre: 

Por essa razão apoia-se na doutrina de Marçal Justen Filho que assim discorre: 

“Se os dados disponíveis no âmbito da Administração induzirem à inexequibilidade, o 

pregoeiro deverá solicitar esclarecimentos complementares ao licitante. Deverá indagar os custos diretos e 

indiretos, inclusive solicitando o imediato encaminhamento de planilhas (o que poderá ser obrigatório em 

determinados casos, tal como abaixo apontado). Se o licitante não lograr apresentar uma explicação razoável, 

deverá produzir-se a desclassificação de sua proposta. Afinal, a ignorância do licitante quanto aos custos e 

outras informações pertinentes à execução da proposta é um forte indicativo de que a execução do contrato é 

incerta ou dependerá de variáveis fora do controle do licitante. ” 

Por fim, qualquer desclassificação de propostas demanda motivação processual. Se 

inexequível, em função de ser uma exceção e medida extrema a desclassificação, além da farta motivação, 

deve ser precedida de diligências adequadas, com possibilidade de comprovação pelo licitante, mediante 

planilhas e documentos, de que possui condições de executar o objeto. Quando se trata de inexequibilidade, 

toda cautela é necessária; 

 

5. DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME: 

Olhando mais profundamente nos documentos de habilitação, apresentado pela empresa, 

LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELE – CNPJ: 11.054.901/0001-82, empresa vencedora do certame, 

notamos algumas irregularidades nos documentos apresentados, solicitamos desta ilustre comissão uma 

observação mais profunda sobres as fatos que vamos descrever abaixo: 

Sendo a empresa vencedora, uma sociedade empresarial constituída, tendo em seu quadro 

social dois sócios, o sr. RODRIGO BOTELHO MELO COELHO e a Sra. ELMORANE BRITO MARTINS 

COELHO, a empresa apresentou somente documentos comprobatório somente de um dos sócios, deixando de 

apresentar documentos do outro socio, deixando assim de cumprir com o item 9.8.3 do edital 
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A empresa deixou de apresentar o cartão do CNPJ, pela não apresentação, a empresa 

deixou de cumprir o item 9.9.1 do edital; 

Apresentou uma certidão do FGTS vencida, com data de vencimento do 02/05/2021, a 

abertura do referido pregão foi dia 17/05/2021, na data da abertura do pregão, a certidão já estava com 15 dias 

de vencida, a sra. pregoeira não solicitou em momento algum, uma nova certidão da empresa, deixando de 

cumprir o item 9.15 do edital; 

 

5. DOS PEDIDOS: 

DIANTE DO EXPOSTO, requer-se que seja conhecido o presente recurso e, ao final, 

julgando provido, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, com efeito SUSPENSIVO para que 

seja anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, declarando a PROPOSTA da empresa G. C. C. 

Mendes Transportes – ME, como aceita para prosseguir no pleito, em consonância com os princípios acima, 

notadamente, por questão de inteira JUSTIÇA! 

E sobre a empresa vencedora do certame, solicitamos a desclassificação da mesma, pelos 

fatos acima relacionados; 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação 

reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça este subir, devidamente 

informado à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n. º 8.666/93, observando-se 

ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo. 

 

 

Termo em que, 

Pede e espera deferimento. 

 

 

Santa Quitéria do Maranhão/Ma, 31 de maio de 2021. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Gian Carlos Costa Mendes 

CPF Nº 876.401.553-04 

RG nº 42072795-7 – SSP/MA 

Proprietário 
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