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Licitações

AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL MUNIZ
FERREIRA – BAHIA
Aos cuidados da Pregoeira
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022
Objeto: Constitui-se objeto desta licitação a Seleção de propostas para contratação de
empresa especializada para confecção clínica e técnica de Prótese Dentária do Programa
(LRDP) Laboratório Regional de Próteses Dentárias, incluindo o fornecimento de
materiais, para atender a necessidade da Secretaria de Saúde do Município de Muniz
Ferreira-BA, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.

RECURSO ADMINISTRATIVO

A empresa Marcos Venâncio dos Santos EIRELI, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 05.921.072/0001-95, com sede na Rua Virgílio Damásio, nº
153B, Centro – Valença - Ba, neste ato representada por seu representante legal Marcos
Venâncio dos Santos, CPF nº 598.522.405-87, RG: 256849730 vem, tempestivamente,
conforme permitido no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, e na Lei 10.520/2002, em
tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de interpor recurso administrativo na
licitação acima citada em que o valor ofertado pelo vencedor está à quem dos valores
estimados pela equipe de licitação.
I
– TESPESTIVIDADE.
O presente recurso é apresentado no prazo estabelecido no art. 109, I, ‘a’ da Lei nº
8.666/93, devendo, portanto, a Vossa Senhoria vir a apreciá-lo.
II
– FATOS.
A subscrevente participou deste processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico
para a seleção de propostas para contratação de empresa especializada para confecção
clínica e técnica de Prótese Dentária do Programa (LRDP) Laboratório Regional de
Próteses Dentárias, incluindo o fornecimento de materiais, para atender a necessidade da
Secretaria de Saúde do Município de Muniz Ferreira-BA.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTA1NUZCMEY4QZG5NKVFMJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
3 de Outubro de 2022
3 - Ano X - Nº 1928

Muniz Ferreira

A empresa PRODONTO PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA, foi declarado
vencedor no certame. No entanto, o preço total global ofertado pelo licitante, foi de R$
36.000,00 (Trinta e seis mil reais), cada prótese dentária, sairia com valor unitário de R$
100,00 (Cem reais), avalia-se que o valor pode estar inexequível para atender ao objeto
da licitação. Diante disto, a licitante, ora Recorrente, vem por meio deste, apresentar
Recurso Administrativo.
É notório que houve uma pesquisa de mercado por parte da pregoeira e toda a sua equipe
referente aos preços praticados no mercado, foi estabelecido um parâmetro no edital, com
um preço máximo de R$ 250,00, R$260,00 e R$ 575,00 para cada tipo de peça, e preço
global de R$ 95.700,00 (Noventa e cinco mil e setecentos reais).
O sus estipula um valor geral de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) por peça. Preço esse
considerável defasado, levando em consideração que foi estabelecido há mais de dez
anos, e diante de todas as despesas e encargos incluídos no serviço de confecção de
prótese dentária. Sendo assim os preços oferecidos no certame, estão fora dos parâmetros
praticados no mercado.
III
- DIREITO.
A empresa ora vencedora, foi classificada no certame, com preço muito abaixo do
valor praticado no mercado. Esclarecida esta questão, cabe analisar se os preços
ofertados apresentam viabilidade.
Diante disto, sugere-se que esta administração determine à Recorrida que comprove
a exequibilidade de sua oferta, sob pena de desclassificação, conforme previsão do
art. 48, da Lei 8.666/1993.
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
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contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato
convocatório da licitação.
Neste sentido, tem-se o subitem 8.2.1 do Edital:
“Considera-se inexequível a 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.”
IV
- PEDIDOS
Em face do exposto, requer –se que seja o presente RECURSO julgado
procedente, com efeito de desclassificar a empresa que deu lance abaixo da tabela
SUS neste certame.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

04 de agosto de 2022

MARCOS
VENANCIO DOS
SANTOS
EIRELI:05921072
000195

Assinado de forma
digital por MARCOS
VENANCIO DOS SANTOS
EIRELI:05921072000195
Dados: 2022.08.04
15:26:47 -03'00'

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTA1NUZCMEY4QZG5NKVFMJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
3 de Outubro de 2022
5 - Ano X - Nº 1928

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

PARECER JURÍDICO
ANÁLISE DE RECURSO

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Licitações
PROCESSO LICITATÓRIO Pregão Eletrônico num. 045/2022
OBJETO: “Contratação de empresa especializada na Constitui-se objeto desta licitação a Seleção
de propostas para contratação de empresa especializada para confecção clínica e técnica de
Prótese Dentária do Programa (RDP) Laboratório Regional de Próteses Dentárias, incluindo o
fornecimento de materiais, para atender a necessidade da Secretaria de Saúde do Município de
Muniz Ferreira-BA, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.”

Visa o presente opinativo efetuar análise sobre a consulta solicitada pelo Setor de Licitação, no
sentido de obter orientações quanto aos procedimentos a serem adotados pela Prefeitura
Municipal de Muniz Ferreira - BA, em relação à análise de Recurso Administrativo apresentado
pela empresa MARCOS VENÂNCIO DOS SANTOS EIRELI.

Preliminarmente, necessário se faz tecer alguns comentários referente ao quanto previsto no inciso
II, do art. 5º da Constituição Federal/88, onde dispõe que o Administrador Público, ao desenvolver
o seu trabalho, deve pautar-se pelos princípios e normas legais, devendo fazer o que a lei manda,
podendo deixar de fazer desde que não proibido pela lei.

Ao ditar as normas que devem ser seguidas pelos Administradores, a Lei nº 8666/93 preceituou
que no edital conste o critério de aceitabilidade de preços unitários e global, conforme inciso X
do art. 40, bem como o § 3º do art. 44, que positivou a inadmissibilidade da proposta que apresente
preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, indicando ainda como devem
ser analisadas as propostas no inciso art. 48, II, §§ 1º e 2º, para desclassificação.

O procedimento licitatório dá-se em razão da Administração Pública procurar a proposta mais
vantajosa para um contrato de seu interesse, seja para compra de algum produto, seja para a
realização de uma obra ou a prestação de um serviço.
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Além da Lei das Licitações estabelecer as normas para o procedimento licitatório, o próprio edital
de licitação estabelece regras necessárias ao objeto licitado.

Ocorre, porém, que nem todos têm condições de contratar com a Administração Pública, pois é
necessário que o futuro contratante, além de oferecer a proposta mais vantajosa, também tenha
idoneidade e capacidade para cumprir com as suas obrigações.

O art. 48, inciso II da Lei 8.666/93, descreve que as 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.

Dito isto, e, em análise ao caso em tela, em consonância ao entendimento mais recente 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 empresa, a depender da situação empresarial, facilidades ou
dificuldades que permeiam as negociações.

Alinhado a esse pensamento temos que a grande maioria dos doutrinadores, a respeito do tema,
apontam uma série de argumentos que se opõem a desclassificação de propostas no processo
licitatório com base na constatação equivocada da inexequibilidade do preço.

Neste sentido, nos reportamos aos entendimentos jurisprudenciais, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO, NA
MODALIDADE
CONCORRÊNCIA.
MENOR
PREÇO
GLOBAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO de SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. LICITANTE QUE
APRESENTA PROPOSTA INFERIOR AO VALOR MÍNIMO ESTIPULADO
PELO EDITAL. MANDAMUS QUE IMPUGNA ATO ADMINISTRATIVO
QUE OPORTUNIZOU À LICITANTE A DEMONSTRAÇÃO DE
EXIQUIBILIDADE DA PROPOSTA, COMO CONDIÇÃO PARA SUA
DECLARAÇÃO COMO VENCEDORA DO OBJETO LICITADO.
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POSSIBILIDADE. exegese dos ARTS 48, §§ 1o E 2o E 43, § 3o, DA LEI N.
8.666/93. precedentes. "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." (REsp
965.839/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 15/12/2009, DJe 02/02/2010) (TJSC, Mandado de Segurança n. 400246689.2019.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito
Público, j. 14-05-2019). SEGURANÇA DENEGADA.
(TJ-SC - MS: 50056743020208240000 TJSC 5005674-30.2020.8.24.0000,
Relator: VERA LÚCIA FERREIRA COPETTI, Data de Julgamento:
03/09/2020, 4a Câmara de Direito Público)
Conforme exposto, a inexequibilidade não pode ser avaliada de forma absoluta e rígida, devendo
ser avaliada, por meio de demonstração que o proponente poderá executá-la.

Importante pontuar que, em relação a responsabilidade do licitante pela proposta que ofertar ao
Poder Público, no caso dela envolver riscos econômicos e ainda assim o proponente quiser
aventurar-se, não haverá transferência desse risco ao Poder Público, que poderá tão somente
executar a garantia, rescindir o contrato e aplicar as penalidades cabíveis, conforme exposto em
legislação, no contrato e minuta contratual, do qual se está sujeita a empresa vencedora do
certame.

E também, a violação da liberdade concorrencial, sob a máxima de que não cabe à Administração
a fiscalização do lucro do empresário, mas tão somente a exigência de

comprovação da capacidade de execução do contrato, o que a empresa declarada vencedora
demonstrou, quando notificada para apresentar justificativa à exequibilidade de sua proposta.

Assim, é de se afastar a alegação de inexequibilidade, quando o licitante consegue comprovar que
cumprirá com o contratado, principalmente por apresentar durante a fase de habilitação do
certame os atestados de capacidade técnica que comprovam que o licitante já executou serviços
semelhantes ao objeto do certame.

Imperioso ressaltar também que o art. 3°, §1°, inciso I da Lei de Licitações, veda que os agentes
públicos imponham na convocação, cláusulas ou condições que comprometam restrinjam ou
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frustrem o caráter competitivo, isto está previsto justamente para que haja o respeito à livre
concorrência.

Nesse mesmo sentido vem decidindo o STJ em seus julgamentos em casos semelhantes:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA
INEXEQUÍVEL. 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 8.666/93para 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 contexto, a proposta inferior a 70% do valor
orçado pela Administração Pública (art. 48, § 1o, b, da Lei 8.666/93) pode ser
considerada exequível, se houver comprovação de que o proponente pode realizar
o objeto da licitação. Nas palavras de Marçal Justen Filho, "como é vedado
licitação de preço-base, não pode admitir-se que 70% do
preço orçado seja o limite absoluto de validade das propostas. Tem de reputar-se,
também por isso, que o licitante cuja proposta for inferior ao limite do § 1o
disporá da faculdade de provar à Administração que dispõe de condições
materiais para executar sua proposta. Haverá uma inversão do ônus da prova, no
sentido de que se presume inexequível a proposta de valor inferior, cabendo ao
licitante o encargo de provar o oposto" (in Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, 12a ed., São Paulo: Dialética, 2008, p. 610). (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)
Após estas considerações, compreende-se que independentemente dos critérios adotados, sejam
estes aritméticos ou mercadológicos, conferidos por força de lei, não é permitido à Administração
que se abstenha de escolher a propostas mais vantajosa para o ente público, sob alegação não
comprovada de inexequibilidade.

CONCLUSÃO
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Diante de todo o exposto, opina esta Procuradoria pelo conhecimento do recurso interposto pela
empresa MARCOS VENÂNCIO DOS SANTOS EIRELI, e no mérito pelo NÃO
PROVIMENTO, encaminhando à Comissão Permanente de Licitações para as devidas
providências.

É o parecer.

Muniz Ferreira, 05 de setembro de 2022.

_________________________
Yuri Soledade
Procurador Municipal
(OAB 56.020-BA)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Licitações
PROCESSO LICITATÓRIO Pregão Eletrônico num. 045/2022
OBJETO: “Contratação de empresa especializada na Constitui-se objeto desta licitação a Seleção de
propostas para contratação de empresa especializada para confecção clínica e técnica de Prótese Dentária
do Programa (RDP) Laboratório Regional de Próteses Dentárias, incluindo o fornecimento de materiais,
para atender a necessidade da Secretaria de Saúde do Município de Muniz Ferreira-BA, na modalidade
Pregão Eletrônico para Registro de Preços.”
DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Trata-se do Recurso Administrativo apresentado pela empresa MARCOS VENÂNCIO DOS SANTOS
EIRELI, do pregão eletrônico acima mencionado, apresentado por intermédio dos respectivos
representantes legais da recorrente.
Preliminarmente, necessário se faz tecer alguns comentários referente ao quanto previsto no inciso II, do
art. 5º da Constituição Federal/88, onde dispõe que o Administrador Público, ao desenvolver o seu
trabalho, deve pautar-se pelos princípios e normas legais, devendo fazer o que a lei manda, podendo deixar
de fazer desde que não proibido pela lei.
Ao ditar as normas que devem ser seguidas pelos Administradores, a Lei nº 8666/93 preceituou que no
edital conste o critério de aceitabilidade de preços unitários e global, conforme inciso X do art. 40, bem
como o § 3º do art. 44, que positivou a inadmissibilidade da proposta que apresente preços globais ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, indicando ainda como devem ser analisadas as propostas
no inciso art. 48, II, §§ 1º e 2º, para desclassificação.
O procedimento licitatório dá-se em razão da Administração Pública procurar a proposta mais vantajosa
para um contrato de seu interesse, seja para compra de algum produto, seja para a realização de uma obra
ou a prestação de um serviço.
Além da Lei das Licitações estabelecer as normas para o procedimento licitatório, o próprio edital de
licitação estabelece regras necessárias ao objeto licitado.
Ocorre, porém, que nem todos têm condições de contratar com a Administração Pública, pois é necessário
que o futuro contratante, além de oferecer a proposta mais vantajosa, também tenha idoneidade e
capacidade para cumprir com as suas obrigações.
O art. 48, inciso II da Lei 8.666/93, descreve que as 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.
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Dito isto, e, em análise ao caso em tela, em consonância ao entendimento mais recente 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
empresa, a depender da situação empresarial, facilidades ou dificuldades que permeiam as negociações.
Alinhado a esse pensamento temos que a grande maioria dos doutrinadores, a respeito do tema, apontam
uma série de argumentos que se opõem a desclassificação de propostas no processo licitatório com base
na constatação equivocada da inexequibilidade do preço.
Neste sentido, nos reportamos aos entendimentos jurisprudenciais, vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO, NA
MODALIDADE CONCORRÊNCIA. MENOR PREÇO GLOBAL. CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. LICITANTE QUE APRESENTA PROPOSTA
INFERIOR AO VALOR MÍNIMO ESTIPULADO PELO EDITAL. MANDAMUS QUE
IMPUGNA ATO ADMINISTRATIVO QUE OPORTUNIZOU À LICITANTE A
DEMONSTRAÇÃO DE EXIQUIBILIDADE DA PROPOSTA, COMO CONDIÇÃO
PARA SUA DECLARAÇÃO COMO VENCEDORA DO OBJETO LICITADO.
POSSIBILIDADE. exegese dos ARTS 48, §§ 1o E 2o E 43, § 3o, DA LEI N. 8.666/93.
precedentes. "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." (REsp
965.839/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
15/12/2009, DJe 02/02/2010) (TJSC, Mandado de Segurança n. 400246689.2019.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público,
j. 14-05-2019). SEGURANÇA DENEGADA.
(TJ-SC - MS: 50056743020208240000 TJSC 5005674-30.2020.8.24.0000, Relator:
VERA LÚCIA FERREIRA COPETTI, Data de Julgamento: 03/09/2020, 4a Câmara de
Direito Público)
Conforme exposto, a inexequibilidade não pode ser avaliada de forma absoluta e rígida, devendo ser
avaliada, por meio de demonstração que o proponente poderá executá-la.
Importante pontuar que, em relação a responsabilidade do licitante pela proposta que ofertar ao Poder
Público, no caso dela envolver riscos econômicos e ainda assim o proponente quiser aventurar-se, não
haverá transferência desse risco ao Poder Público, que poderá tão somente executar a garantia, rescindir
o contrato e aplicar as penalidades cabíveis, conforme exposto em legislação, no contrato e minuta
contratual, do qual se está sujeita a empresa vencedora do certame.
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E também, a violação da liberdade concorrencial, sob a máxima de que não cabe à Administração a
fiscalização do lucro do empresário, mas tão somente a exigência de
comprovação da capacidade de execução do contrato, o que a empresa declarada vencedora demonstrou,
quando notificada para apresentar justificativa à exequibilidade de sua proposta.
Assim, é de se afastar a alegação de inexequibilidade, quando o licitante consegue comprovar que
cumprirá com o contratado, principalmente por apresentar durante a fase de habilitação do certame os
atestados de capacidade técnica que comprovam que o licitante já executou serviços semelhantes ao objeto
do certame.
Imperioso ressaltar também que o art. 3°, §1°, inciso I da Lei de Licitações, veda que os agentes públicos
imponham na convocação, cláusulas ou condições que comprometam restrinjam ou frustrem o caráter
competitivo, isto está previsto justamente para que haja o respeito à livre concorrência.
Nesse mesmo sentido vem decidindo o STJ em seus julgamentos em casos semelhantes:
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO.
PROPOSTA
INEXEQUÍVEL. 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 8.666/93para 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 contexto, a proposta inferior a 70% do valor orçado pela
Administração Pública (art. 48, § 1o, b, da Lei 8.666/93) pode ser considerada exequível,
se houver comprovação de que o proponente pode realizar o objeto da licitação. Nas
palavras de Marçal Justen Filho, "como é vedado licitação de preço-base, não pode
admitir-se que 70% do preço orçado seja o limite absoluto de validade das propostas. Tem
de reputar-se, também por isso, que o licitante cuja proposta for inferior ao limite do § 1o
disporá da faculdade de provar à Administração que dispõe de condições materiais para
executar sua proposta. Haverá uma inversão do ônus da prova, no sentido de que se
presume inexequível a proposta de valor inferior, cabendo ao licitante o encargo de provar
o oposto" (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12a ed., São
Paulo: Dialética, 2008, p. 610). (STJ - REsp: 965839 SP 2007/0152265-0, Relator:
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Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 15/12/2009, T1 - PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010)
Após estas considerações, compreende-se que independentemente dos critérios adotados, sejam estes
aritméticos ou mercadológicos, conferidos por força de lei, não é permitido à Administração que se
abstenha de escolher a propostas mais vantajosa para o ente público, sob alegação não comprovada de
inexequibilidade.
CONCLUSÃO
Diante de todo a Comissão Permanente de Licitação, decide pelo conhecimento do recurso interposto
pela empresa MARCOS VENÂNCIO DOS SANTOS EIRELI, e no mérito pelo NÃO PROVIMENTO,
pelos motivos acima expostos
Muniz Ferreira, 03 de outubro de 2022.
Presidente
Carine Barbosa Sampaio
Membros:
Hana Gabriela dos Santos
Marcos Yure de Morais Ribeiro
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