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Pregoeira (o) da Prefeitura Municipal de Gurupi  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021-SRP  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.003139  
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021- SRP - PROCESSO LICITARORIO Nº 
2021.003139 
 
 
DISTRIBUIDORA NUNES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 35.072.474/0001-23, sediada. 405 
SUL AV LO 11, LOTE 23, SALA 02 Bairro: PLANO DIRETOR SUL – PALMAS/TO por 
intermédio de seu representante legal o Sr. MADIAN PONTES NUNES, portador da Carteira 
de Identidade nº 939571 SSP/TO.e do CPF no 056.220.191-25. Vem tempestivamente, com 
fulcro no art. 109, da lei federal nº 8.666/93, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, em 
desfavor da empresa WENDEL RODRIGUES CHAVES-ME, CNPJ.: 17.726.408/0001-48, 
com fundamento nas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 
 
 
I – DA TEMPESTIVIDADE 
 

Não há duvidas quanto a tempestividade do presente recurso administrativo, 
aludidas em seu edital e na lei 8.666/96, art. 109. 
 
 
II – DOS FATOS 
 

A Prefeitura Municipal de Gurupi abriu o Pregão Eletrônico nº 011/2021 – SRP, 
com o objetivo de realizar a contratação de empresa especializada para fornecimento de 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS, POR MEIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TO, com registro de preços.  

 
Ultrapassada a fase de lances, a empresa WENDEL RODRIGUES CHAVES-

ME, sagrou-se primeira colocada no item 01 e 01.a, detentora provisória da melhor oferta. 
 
Contudo, esta empresa impetrou intenção de recursos, solicitando a 

exequibilidade da proposta vencedora para os itens.  
 

Ora, é notório que a Recorrida está apresentando um preço muito abaixo do 
valor praticado no mercado, sendo o mesmo impossível acontecer, tendo em vista que a 
mesma não é fabricante de quaisquer produtos, compostos dos itens (lotes 01 e 01.a), 
sendo apenas comércio varejista (conforme cartão de CNPJ anexo à peça recursal). Nossas 
alegações ficarão comprovadas, pela planilha de inexequibilidade da proposta apresentada, 
onde a mesma acumula prejuízo bruto de mais de 26 mil reais, podendo passar dos 150 
mil reais de prejuízo líquido, bem como demais documentos anexos ao recurso 
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administrativo, tais como orçamentos diretos das indústrias, pedidos de compras, e-mails, 
tabelas das indústrias e outros.  

 
Em atenção ao disposto em edital, e zeloso fiel pelos cofres públicos, o Douto 

pregoeiro que conduz o certame, de pronto solicitou diligência para que a recorrida 
comprovasse a exequibilidade da proposta comercial apresentada, diante de fortes indícios 
de preços inexequíveis.  

 

A empresa WENDEL RODRIGUES CHAVES – ME, apresentou documento 

comprobatório como preços de compra, um orçamento com papel timbrado da empresa  
Paulista Alimentos, tampouco cabe ressaltar que o mesmo não tem sequer seu emitente 
identificado, pois configura no documento apresentado, apenas o timbre, preços não 
condizentes com a atual realidade de mercado, carimbo de CPNJ, e uma assinatura sobre o 
carimbo, que sequer se sabe de quem é, seja ela de seu sócio administrador o Senhor 
Paulo César Santana de Oliveira, ou qualquer outra pessoa, por não constar os dados de 
quem assina. Informo ainda, que consta como sócio-administrador na base de dados da 
Receita Federal do Brasil, o Senhor Paulo César Santana de Oliveira, conforme Cartão de 
CNPJ e Consulta Quadro de Sócios e Administradores – QSA anexos à peça recursal. 

 
Salientamos ainda, que conforme cartão de CNPJ da empresa Paulista Industria 

e Comércio de Alimentos LTDA-ME (anexa à peça recursal), a mesma industrializa apenas 
produtos de panificação, sendo comércio atacadista das demais mercadorias em geral, e 
detém capital social de apenas R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais).  

 
 Por fim, enfatizamos que tais produtos mesmo que por um milagre a empresa 

Paulista Indústria e Comércio de Alimentos LTDA-ME, com capital social de apenas 79 
mil reais tivesse em seu estoque de quase  800 mil reais, para revender à seu pretenso 
Cliente WENDEL RODRIGUES CHAVES – ME, todos comprados possivelmente a mais de 
12 meses, pois sabe-se que o aumento vertiginoso dos preços do Arroz e outros produtos 
deu-se ainda no ano passado, (para tal anexamos matérias jornalísticas à peça recursal). 
Enfoco que tais produtos a maioria já teriam inclusive se estragados pela sazonalidade 
temporal e prazos de validade de gêneros alimentícios curtos de alguns, cito como exemplo 
o flocão e o próprio arroz. 

  
Em ultimo, e não menos importante, enfatizamos 2 produtos que por si só a 

empresa já poderia ter sido desclassificada, em apresentar produtos inexistentes em sua 
proposta comercial, cito itens 06 (macarrão Ariane) e 07 (milho para canjica Fugini), 
anexamos comprovação do alegado na peça recursal. Em exemplo ao macarrão espaguete, 
item 06, devido a empresa WENDEL RODRIGUES CHAVES – ME, ter ofertado um produto 
com marca inexistente, ficamos impedidos de cotar o mesmo com a industria Ariane 
Alimentos, mais apenas para exemplificação e baseamento de preços, anexamos à peça 
recursal, notas fiscais dos 2 maiores atacadistas de Palmas, onde comprou-se o macarrão 
espaguete mais barato em cada um. Em tempo, informamos, que muitas das vezes os 
grandes atacadistas em questão Assai e Atacadão Palmas, por serem grandes redes 
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nacionais e comprarem, de carretas e carretas fechadas de produtos, sempre tem preços 
super atrativos, inclusive para licitantes que muita das vezes se valem de comprar nos 
mesmos.  

 
Diante de tantos erros, eivado de tão forte e grande indício de inexequibilidade, 

onde se pode chegar a mais de R$ 150 mil reais de prejuízo para a  empresa WENDEL 
RODRIGUES CHAVES – ME, nos perguntamos, com quais fins escusos e obscuros 
essa empresa insiste em vender para a Prefeitura Municipal de Gurupi, mesmo 
tomando prejuízo tão grande, apresentando produtos inexistentes, apresentando uma 
cotação com sequer dizer o seu emitente (assinante)?.  

 
Cientes que a douta e estimada comissão de licitação ao tomar ciência e luz 

trazidos pela peça recursal e documentos comprobatórios, robustos e irretocáveis, tomará 
as devidas providências, desclassificando a empresa recorrida WENDEL RODRIGUES 
CHAVES-ME, CNPJ.: 17.726.408/0001-48, convocando a próxima colocada, que por estar 
com valores tão próximos a atual arrematante, com certeza também será chamada a 
comprovar a exequibilidade do item (acreditamos que a próxima colocada, tenha cotado 
erroneamente apenas 01 macarrão espaguete 500 gramas ao invés de 02). Nesses termos 
apresentamos o presente recurso administrativo. 

 

 
III - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 
Inicialmente cumpre ressaltar que a licitação na modalidade pregão caracteriza-

se pelo objetivo de imprimir celeridade e eficiência nas contratações públicas, por meio da 
simplificação das regras procedimentais, condicionada aos princípios básicos estabelecidos 
no art. 4º do decreto nº 3.555/2000: 
 

 “Art. 4º A licitação na modalidade de Pregão é juridicamente 
condicionada aos princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da 
celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, 
competitividade, justo preço, seletividade e comparação objeto das 
propostas.  
 
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometa o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.” (grifo 
nosso). 

 
Concernentemente aos critérios que ensejariam a desclassificação de uma 

proposta apresentada no certame em comento, faz-se necessário trazer à baila a previsão 
contida no item 6.14.1 do instrumento convocatório:  
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Ao consultarmos as deliberações do Tribunal de Contas da União – TCU acerca 
da temática, encontramos:  

 
“(...) 9.3.3 estabeleça, nos instrumentos convocatórios de licitações, 
critérios objetivos para a desclassificação de licitantes em razão de 
preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, atendendo ao 
princípio do julgamento objetivo, nos termos do art. 3º da Lei 
8.666/93, sem prejuízo de que, antes de qualquer providência para 
desclassificação por inexequibilidade, seja esclarecido junto ao 
licitante acerca de sua capacidade de cumprimento do objeto no 
preço ofertado; (Acórdão TCU nº 1.159/2007 – 2ª. Câmara). 
 
“Destaco que o entendimento acima coaduna-se com a jurisprudência 
consolidada desta Corte de Contas no sentido de que não cabe à 
Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro declarar a inexequibilidade da 
proposta da licitante, devendo facultar aos participantes do certame a 
possibilidade de comprovarem a exequibilidade de suas ofertas (ex vi 
dos Acórdãos nº 2.093/2009- Plenário, 559/2009-1ª Câmara, 
1.079/2009-2ª Câmara, 141/2008- Plenário, 1.616/2008-Plenário, 
1679/2008-Plenário, 2.705/2008-Plenário e 1.100/2008-Plenário, 
dentre outros). (grifos nossos). 
 
20. Cabe destacar, por fim, que o posicionamento ora adotado 
encontra respaldo na Instrução Normativa nº 2/2009, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, que, em seu artigo 29, § 2º, 
estabelece que "a inexequibilidade dos valores referentes a itens 
isolados da planilha de custos, desde que não contrariem 
instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta". (Acórdão TCU nº 1.092/2010 – 2ª. 
Câmara). 
 
” “(...) 3. O primeiro fato que causa espécie neste certame é a 
desqualificação sumária das propostas mais baixas. Acredito que o 
juízo de inexequibilidade seja uma das faculdades postas à 
disposição da Administração cujo o exercício demanda a máxima 
cautela e comedimento. Afinal, é preciso um conhecimento muito 
profundo do objeto contratado, seus custos e métodos de produção 
para que se possa afirmar, com razoável grau de certeza, que certo 
produto ou serviço não pode ser fornecido por aquele preço. A 
questão se torna mais delicada quando verificamos que o valor com 
que uma empresa consegue oferecer um bem no mercado depende, 
muitas vezes, de particularidades inerentes àquele negócio, como por 
exemplo, a existência de estoques antigos, a disponibilidade imediata 
do produto, a economia de escala, etc. Nestes casos pode existir um 
descolamento dos preços praticados por determinado fornecedor em 
relação aos dos demais concorrentes, sem que isso implique sua 
inexequibilidade. (Acórdão 284/2008 – Plenário)”. 
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3. A verificação de que o preço ofertado para execução dos serviços 
foi irrisório, depende de dilação probatória e está sujeita ao 
contraditório. AGI nº 2003.04.01.011454-4 de Tribunal Regional 
Federal da 4a Região, Terceira Turma, 23 de Setembro de 2003. 
 
“...o juízo de inexeqüibilidade 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 
exeqüibilidade estimado pelo contratante. Por exemplo, e 
perfeitamente possível que uma empresa, em especial de maior 
porte, partilhe custos - como infra-estrutura, 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 possa apresentar 
deficiências, visto que sua visão de mercado não tem abrangência e 
precisão comparáveis as da empresa que atua no ramo. Em vista 
dessas ocorrências, restou prejudicado o contratante que poderia ter 
obtido melhor preco e, conseqüentemente, uma proposta mais 
vantajosa.” Acórdão 1248/2009 Plenário (Proposta de Deliberação do 
Ministro Relator). (grifo nosso) Referencia: Licitações e Contratos. 
Orientações e Jurisprudência do TCU. 4a edição, 2010.  
 
...o Tribunal identificou possíveis irregularidades, dentre elas, a 
desclassificação sumária de empresa privada em processo licitatório 
no qual apresentara preço inferior em cerca de 25% da empresa que 
fora contratada. Para o relator, o Ifam agira de modo indevido ao 
desclassificar a empresa que apresentara o menor preço sem lhe 
conferir oportunidade de comprovar a viabilidade de sua proposta, 
isso porque “os critérios elencados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, para definir a proposta inexequível apenas conduzem a uma 
presunção relativa de inexequibilidade de preços”. Nesse cenário, 
para o relator, considerando que a empresa desclassificada houvera 
apresentado a melhor proposta, caberia ao Ifam diligenciar junto a tal 
pessoa jurídica, “de modo a comprovar a viabilidade dos valores de 
sua oferta, de modo que, ao não agir assim, a entidade contratou com 
preço mais elevado sem justificativa plausível para tanto. (Acordão nº 
1.857/2011 – TCU).  

 
A questão fundamental não reside no valor da proposta, por mais ínfimo que o 

seja – o problema é a impossibilidade de o licitante executar aquilo que ofertou. A 
formulação desse juízo envolve uma avaliação da capacidade patrimonial do licitante. Se ele 
dispuser de recursos suficientes e resolver incorrer em prejuízo, essa será uma decisão 
empresarial privada. Não cabe à Administração a tarefa de fiscalização da lucratividade 
empresarial privada. Sob esse ângulo, chega a ser paradoxal a recusa da Administração em 
receber proposta excessivamente vantajosa. 
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Aliás, observe-se que a eliminação de ofertas de valor reduzido pode configurar, 
por si só, uma ofensa aos princípios da competição leal. Os agentes econômicos são livres 
para formular propostas e, ao longo da competição, promover a redução contínua de seus 
preços.  

 
Segundo a Lei 8.666/93, com redação dada pela Lei 8883/94:  

 
Art. 48. Serão desclassificadas:  
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com 
preços manifestamente inexeqüíveis, 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 inexeqüíveis, 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% 
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração ou  
b) valor orçado pela Administração. 

 

É de se ressaltar que o referido parágrafo 1º refere-se a licitações de menor 
preço para obras e serviços de engenharia, o que não se aplica, por óbvio, a outros tipos se 
serviços, como os comuns, de que trata a modalidade do pregão. Com efeito, a norma é 
restrita a estes serviços, mas como não há nenhuma normativa tratando do assunto para 
outros objetos, podemos entender que este parâmetro serve para identificarmos os valores 
que presumem-se inexequíveis. 

 
Neste sentido a Súmula nº 262 do TCU: 
 

“O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, 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.” 

 
A lei 10.520/02, que regula a modalidade do pregão, não se refere 

expressamente à análise da exeqüibilidade das propostas. Entretanto, alguns dispositivos 
permitem verificar a intenção do legislador de assegurar a viabilidade de execução do objeto 
licitado. Senão, vejamos: 

 
Art. 4º - A fase externa do pregão será iniciada com a convocação 
dos interessados e observará as seguintes regras:  
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XI – examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quando ao 
objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito 
da sua aceitabilidade. 

 
Ora, a aceitabilidade da proposta envolve não somente a verificação do 

cumprimento das condições do edital, mas, também, a capacidade de execução do objeto 
licitado, ou seja, a exeqüibilidade da proposta. Independentemente da modalidade licitatória 
e da expressa previsão acerca da desclassificação de propostas inexeqüíveis, contraria a 
lógica e o princípio da eficiência a admissão de licitante que, com a proposta apresentada, 
não tenha condições de satisfazer as necessidades do poder contratante. 

 
O decreto 5.450/05, que cuida do pregão eletrônico, da mesma forma, dispõe: 

 
Art. 25 – Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 
preço em relação ao estimado para contratação e verificará a 
habilitação do licitante conforme disposições do edital. 

 
O entendimento do doutrinador Marçal Justin Filho: “Não é cabível que o Estado 

assuma, ao longo da licitação, uma função similar à de curatela dos licitantes. Se um 
particular comprometer excessivamente seu patrimônio, deverá arcar com o insucesso 
correspondente. (JUSTEN Filho, Marçal – Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, Ed. 14ª, São Paulo, 2010, p.653). 

 
Marçal Justen Filho alerta sobre os cuidados e possíveis implicações negativas 

da admissão de propostas com valores inviáveis (Justen Filho, 2010, p. 654): 
 

“ADMITIR GENERALIZADAMENTE A VALIDADE DE PROPOSTAS 
DE VALOR INSUFICIENTE PODE SIGNIFICAR UM INCENTIVO A 
PRÁTICAS REPROVÁVEIS. O licitante vendedor 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.” (Grifou-se) 

 
Jair Eduardo Santana (Pregão presencial e eletrônico: manual de implantação, 

operacionalização e controle. 2. ed. rev. e atual., nos termos do Estatuto das Microempresas 
(Lei Complementar nº 123/06). Belo Horizonte : Fórum, 2008. p. 251 ) trata da 
responsabilidade do pregoeiro quanto à aferição da exequibilidade de preços:  
 

“[...] A AFERIÇÃO DA EXEQÜIBILIDADE DE PREÇOS É 
TAREFA MINUCIOSA, NA MEDIDA EM QUE EXIGE DO 
PREGOEIRO E EQUIPE ATENÇÃO QUANTO AOS PREÇOS 
E TAMBÉM QUANTO À FORMA COMO OS LANCES SÃO 
DADOS EM SESSÃO. Não são raras as vezes em que, logo 
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após a assinatura do contrato, o licitante solicita reequilíbrio, 
sob argumento de alteração imprevisível nos insumos da 
produção, motivo este que fica desacreditado em tempos de 
estabilidade econômica. Da negativa por parte da 
Administração decorre uma relação contratual ruim, de 
discussões, de atrasos nas entregas e toda uma série de 
dissabores.”(Grifou-se)  

 
Portanto, diante da acusação da inviabilidade do preço ofertado pela Recorrida é 

DEVER DESTA ADMINISTRAÇÃO EXIGIR QUE SE COMPROVE A EXEQUIBILIDADE DA 
PROPOSTA, caso contrário, restaria evidente a violação às exigências editalícias, dispondo 
o edital de meros requisitos ilustrativos, sem eficácia alguma, além do provável prejuízo a 
esta administração. O que conforme comprovado não foi devidamente comprovada e 
EXEQUIBILIDADE pela RECORRIDA. 
 

Ora, evidente que proposta com valores inexequíveis pressupõe a existência de 
interesses escusos, salvo motivação relevante do licitante. Ou ainda, a apresentação de 
preço inviável reflete o fato de a licitante não haver cotado produto nos conformes do edital. 

 
Conforme demonstrado, a Lei 8.666/93, em seu artigo 48, é clara ao definir 

propostas com preços manifestamente inexequíveis como aquelas que não demonstrem sua 
viabilidade através de documentação pertinente. Diante deste preceito, evidente a obrigação 
deste julgador a exigir a documentação que demonstre devidamente a viabilidade do preço 
ofertado pela licitante. 

 
Neste sentido Di Pietro (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 

20. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 369) define: 
 

“(..) PREÇOS MANIFESTAMENTE INEXEQÜÍVEIS, ASSIM 
CONSIDERADOS AQUELES QUE NÃO VENHAM A TER 
DEMONSTRADA 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 (...).”(Grifou-se) 

 
Portanto, em razão do exposto, sob pena de nulidade do ato de adjudicação, e 

em obediências as condições legais e pré-estabelecidas no ato convocatório, a Recorrida 
deverá ser desclassificada por não ter comprovada a devida exequibilidade de sua oferta na 
diligência já realizada.  

 
 
IV – DA CONCLUSÃO/PEDIDOS 
 
Diante das razões de fato e de direito acima aduzidas, requerer-se  
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a) Seja conhecido o presente recurso administrativo, para posterior desclassificação da 
empresa WENDEL RODRIGUES CHAVES-ME, devido à inexequibilidade do preço 
ofertado e oferta de produtos inexistentes;  
 

b) Em caso de desclassificação da empresa por ora declarada vencedora, sejam 
chamadas quantas empresas forem necessárias para o fornecimento do produto 
licitado, até que sejam atendidas todas as exigências editalícias, bem como o teor 
trazido nas razões recursais;  

 
c) Em caso de indeferimento destes pedidos, e adjudicado/homologado ao processo ao 

RECORRIDO, informamos à douta e estimada comissão de licitação, que estaremos 
encaminhando aos órgãos competentes e fiscalizatórios do Estado do Tocantins 
(Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público), cópia total de todos os 
documentos comprobatórios dos fortes indícios de inexequibilidade e outros. Bem 
como solicitamos também, autorização expressa desta administração para que 
possamos acompanhar a entrega dos referidos produtos, bem como o chamamento 
também aos órgãos fiscalizatórios para acompanhar tal entrega (Ministério Público, 
Tribunal de Contas do Estado e outros), nos informando data, hora e local; 
 

d) De qualquer decisão proferida sejam fornecidas as fundamentações jurídicas da 
resposta e todos os pareceres jurídicos e técnicos a este respeito;  
 

e) Seja o presente recurso julgado procedente, de acordo com as legislações 
pertinentes à matéria.  

 
Nestes termos, 
 
Pede deferimento. 
 
 
 

Palmas – TO, 22 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 

DISTRIBUIDORA NUNES LTDA 
CNPJ 35.072.474/0001-23 
MADIAN PONTES NUNES 
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CPF nº. 056.220.191-25 
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