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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65.

________________________________________________________________
PARECER JURÍDICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2022

I –DO RELATÓRIO
Cuida-se de questionamento formulado pela Prefeita Municipal de
Poções/BA sobre aspectos jurídicos de recurso administrativo interposto pela empresa licitante
VIVEIRO ECOLÓGICO DONA EUZÉBIA - LTDA, em insurgência à decisão da Ilma. Pregoeira
que classificou e habilitou a empresa GRAZIELA SANTOS SILVA, arguindo haver, em suma,
inexequibilidade dos preços ofertados pela empresa.
Em suas razões, aduz que:
“ (...)
A priori, conforme se observa no procedimento de fase de lances pelas licitantes, in
casu, a empresa GRAZIELA SANTOS SILVA apresentou o lance vencedor do lote
1 no valor de R$65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais).
Respeitosamente, considerando-se o valor máximo estimado pela Administração,
conforme previsão do Edital em comento, vislumbra-se que o lance vencedor não
pode ser considerada exequível, uma vez que destoa completamente dos preços
médios praticados no mercado
(...)
Revela-se impertinente qualquer proposta apresentada abaixo de 50% (cinquenta
por cento) do valor estimado, como fora o caso da proposta da empresa
vencedora.”

Além disso, apresenta outras fórmulas e parâmetros para averiguar a
inexequibilidade apontada.
Aberto o prazo, a empresa interessada apresentou contrarrazões recursais
alegando que:
“(...)
Cumpre salientar, conforme aduz a própria recorrente, que não existe critério
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objetivo previsto em lei para aferir a in (exequibilidade) de propostas das licitações
na modalidade pregão. Ainda assim, o critério estabelecido no artigo 48, §2º da Lei
8.666/1993 refere-se tão somente a serviços e obras de engenharia, não se
aplicando ao processo licitatório em discussão.”

Suscita ainda precedente deste Município em análise de temática semelhante
às razões recursais:
“(...)
Vale ressaltar, que em decisão recente sobre o tema este Município de Poções,
indeferiu e jugou improcedente o pedido de desclassificação de proposta por preço
inexequível., decisão esta publicada em Diário Oficial do Município em 21 de
fevereiro de 2022.”

É o breve relato da controvérsia.
Convém destacar, por oportuno, que compete a esta Assessoria Jurídica
prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos
relativos à conveniência e à oportunidade da pratica dos atos administrativos, atos estes reservados
à esfera discricionária do(a) administrador(a) publico(a), tampouco examinar aspectos de natureza
econômica e financeira.

II – DA ANÁLISE JURÍDICA DO RECURSO APRESENTADO
II.1 – DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Preliminarmente, nota-se que o recurso administrativo fora interposto no
prazo e forma legais, tal como previsto no artigo 4º, inciso XVIII, da Lei Federal n.º 10.520/02, pelo
que deve ser conhecido.

II.2 – DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.
II.2.1

–

DA

ALEGAÇÃO

DE

INEXEQUIBILIDADE

NO

PREÇO

OFERTADO

PELA

EMPRESA

CLASSIFICADA/HABILITADA.

Alega a recorrente que o preço ofertado pela empresa habilitada é
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manifestamente inexequível, aduzindo, para isso, que os valores destoam de parâmetros objetivos
constantes na Lei nº 8.666/93. Tal tema, contudo, comporta ressalva prévia.
Marçal Justen filho1 nos diz que:
“A desclassificação por inexequibilidade apenas pode ser admitida como exceção,
em hipóteses muito restritas. O núcleo da concepção ora adotada reside na
impossibilidade de o Estado transformar-se em fiscal da lucratividade privada e na
plena possibilidade de propostas deficitárias.”

Tal discussão torna-se mais sensível ainda na modalidade licitatória
realizada nos autos, tal qual seja, o Pregão. Isso porque nela, a Lei não trouxe requisitos
objetivos para aferição de inexequibilidade, como a fez para obras e serviços de engenharia
(art. 48, da Lei 8.666/93).
Aqui, portanto, não se comporta a figura da presunção de inexequibilidade, salvo se por demais gritante ou acintosa, - uma vez que é conferido a(o) Pregoeira(o) a faculdade
de avaliar as propostas ao seu critério, valendo-se das informações e conhecimentos coletados sobre
a natureza dos serviços objeto da licitação.
Ademais, a disputa de lances tem como escopo, justamente, conseguir o
melhor preço para a Administração, de modo que os licitantes apresentem o melhor e menor
preço possivel capaz de garantir a execução do objeto do certame. Sobre o tema, entendeu o TCU
que:
“No tocante à preocupação com o surgimento de preços insignificantes, acredita-se
que existem outras formulas para inibir tal pratica, sem frustrar o carater
competitivo da licitação. Em qualquer licitação, cabe aos proponentes
estabelecerem seus proprios limites, por sua conta em risco, computando seus
custos e a margem de lucro desejada no negócio em que estão participando, e
não ao pregoeiro ou agente público. O pregoeiro deve estar ciente do preço
minimo exequivel, praticado no mercado fornecedor, para que possa garantir
o adimplemento do futuro contrato.” (Acórdão 399/2003 Plenário – Relatório do
Ministro Relator) (Grifo nosso)

1

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei 8.666/93. 18ª ed. Rev. Atual e amp.
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Assim sendo, pelo que se analisa dos autos, não se vislumbra, por parte
desta Assessoria, a procedência do recurso apresentado quanto à alegação de inexequibilidade da
proposta vencedora, mormente pela falta de qualquer indagação feita pela Ilma. Pregoeira.
Outrossim, a mera alegação de inexequibilidade, ainda que baseada em
parâmetros objetivos – mas não utilizáveis para o pregão – não tem o condão de desfazer a
adjudicação. Neste sentido:
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. MENOR PREÇO. ORDEM
DE CLASSIFICAÇÃO ASSIM BASEADA. ARGUIÇÃO DE PROPOSTA
INEXEQUÍVEL. DESCABIMENTO. VALIDADE DO CERTAME. 1.
Estabelecendo o edital que a licitação seria na modalidade pregão, tipo menor
preço global, está a Administração adstrita a tal padrão. 2. A mera alegação
unilateral da impetrante de descumprimento do edital ou de proposta
inexequivel, por parte da empresa vencedora, não é suficiente a desfazer a
adjudicação e a contratação firmada, eis que indispensável prova técnica a
tanto não foi efetivada na espécie. (...) (MS nº 2002.01.00.039301-0/BA, Relator:
Desembargador Federal João Batista Moreira, publicada no DJ 2/06/2003) (Grifo
nosso)

Desta forma, balizando-se em precedentes desta Assessoria e pelos demais
motivos narrados, entende-se por improcedente a alegação de inexequibilidade apresentada pela
empresa recorrente, presumindo-se, por conseguinte, correta a decisão tomada pelo Sra. Pregoeira
quando da classificação da empresa GRAZIELA SANTOS SILVA.

III – DAS RECOMENDAÇÕES
É sabido que num procedimento licitatório a Administração necessita tanto
de vantajosidade quanto de segurança nas suas contratações. Em assim sendo, é dever da promitente
contratante tomar todas as medidas possíveis para asegurar que a proposta mais vantajosa seja, no
futuro, uma contratação exequível.
Não se olvida, como ja dito, que a fixação da margem de lucro é direito do
particular, motivo pelo qual a presunção de inexequibilidade – mesmo com propostas muito baixas
– deve ser relativa. Em assim sendo, caso entenda necessário, recomenda-se à Ilma. Pregoeira, no
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escopo de suas atribuições, que notifique a empresa recorrente para que comprove a exequibilidade
do preço ofertado através de planilha de composição de custos, bem como por outros meios.

IV- CONCLUSÃO
Do exposto, esta assessoria OPINA pelo CONHECIMENTO do recurso
interposto e pela sua IMPROCEDÊNCIA, conforme aponta doutrina e jurisprudência temática
analisada.
Salvo melhor juízo.
Poções-BA, 05 de julho de 2022.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93, tendo em
vista a MANIFESTAÇÃO DE RECURSO interposta pela empresa VIVEIRO
ECOLÓGICO DONA EUZÉBIA - LTDA, referente à licitação Pregão Eletrônico nº
031/2022, que tem por contratação de empresa especializada para Aquisição de
Materiais (plantas ornamentais, mudas de forração e outros materiais de
consumo), a fim de atender às demandas das Secretarias Municipais, cuja sessão
pública foi realizada no dia 15/06/2022 na sede da Prefeitura Municipal, conforme
Parecer Jurídico decide:
a) pela IMPROCEDÊNCIA do recurso formulado pela licitante VIVEIRO
ECOLÓGICO DONA EUZÉBIA – LTDA.
b) Determinar a divulgação desta decisão no site do Diário Oficial do Município.

Gabinete da Prefeita, 06 de Julho de 2022.

_______________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0I4RJQ0QZG1NUI1NUQ3MU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

