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DEPARTAMENTO   DE   LICITAÇÕES  
 

 
Pregão nº 22/2.019 
Processo SA/DL nº 37/2.019 
Recorrente: Maria Aparecida Banhos Viola ME 
Recorridas: J M Machado Retífica Eireli ME e J Marangoni 
Comercial Importação e Exportação Eireli EPP 
 
 

 
Trata-se de recurso apresentado pela empresa Maria 

Aparecida Banhos Viola ME, que deve ser conhecido, por ter sido 

interposto dentro do prazo estabelecido no inciso XVIII, do artigo 4º, da 
Lei federal nº. 10.520/02 

 
A recorrente demonstra inconformismo contra a decisão 

do Pregoeiro que classificou as propostas das empresas: J M Machado 
Retífica Eireli ME e J Marangoni Comercial Importação e Exportação 
Eireli EPP. 

 
Alega a Recorrente que o preço de R$ 11.800,00 (onze 

mil e oitocentos reais), ofertado pela empresa J M Machado Retífica 
Eireli ME e o preço de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais) 
ofertado pela empresa J Marangoni Comercial Importação e 
Exportação Eireli EPP são inexequíveis.  

 
Afirma que o valor da proposta da empresa vencedora 

não acoberta os custos dos materiais, de mão de obra especializada e o 
de transporte para a cidade de Londrina, distante 400 quilômetros. 

 
 
DECISÃO 
 
Cumpre destacar, a priori, que a motivação do recurso 

manifestada pelo representante da Recorrente na sessão publica do 

pregão recaiu somente sobre a empresa J M Machado Retífica Eireli 
ME, razão pela qual não será analisado o mérito em relação ao preço 
ofertado pela licitante J Marangoni Comercial Importação e 
Exportação Eireli EPP, tendo em vista que a empresa não foi notificada 
na sessão pública acerca da intenção de recurso. 
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A Administração municipal, baseado em pesquisa de 
preços acostada nos autos do processo, estimou a despesa em R$ 
21.429,68. 

 
As propostas expressa apresentadas pelas licitantes 

foram: Maria Aparecida Banhos Viola ME, preço de R$ 21.077,18; J M 
Machado Retífica Eireli ME, preço de R$ 21.267,00 e J Marangoni 
Comercial Importação e Exportação Eireli EPP, preço de R$ 18.406,10. 

 
Portanto, não há de se alegar superfaturamento na 

estimativa de preços, pois estão perfeitamente alinhados com os valores 
ofertados em suas propostas físicas. 

 
Na etapa de lances verbais do pregão houve uma 

intensa disputa de preços entre os licitantes, que culminou com os 
seguintes valores: Maria Aparecida Banhos Viola ME, preço de R$ 
12.500,00; J M Machado Retífica Eireli ME, preço de R$ 11.800,00 e J 
Marangoni Comercial Importação e Exportação Eireli EPP, preço de R$ 
11.900,00. 

 
Como os preços ofertados na etapa de lances verbais 

estão muito próximos, com pequena variação, na tese apresentada pela 
Recorrente, TODOS são inexequíveis, inclusive o seu próprio. 

 
A questão da oferta de preços inexequíveis está descrito 

no parágrafo primeiro, do art. 48, da Lei  federal nº 8.666/93,  conforme 
segue: 

 
§ 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. 

 
Muito embora o objeto da licitação seja retífica de motor 

e, na ausência de outro parâmetro, utilizamos o descrito no referido 
artigo 48 para efeito de apurarmos a exequibilidade dos preços 
ofertados. 
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Vejamos: todas as empresas ofertaram, na etapa de 
lances verbais, valores acima de 50% do valor estimado pela 
Administração municipal. Tomando-se por base 70% da média aritmética 
das propostas, chega-se ao valor de R$ 8.446,66, portanto todas as 
propostas são exequíveis.  

 
Ensina-nos, o ilustre doutrinador Marçal Justen Filho, 

conforme descrito em seu livro “Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos”, 9ª Edição, página 431, reproduzido a seguir: 

 
. . .  
Discorda-se do entendimento de que todas as hipóteses 

de inexequibilidade comportam tratamento idêntico. Ao contrário, 
deve impor-se uma diferenciação fundamental, destinada a 
averiguar se a proposta pode ou não ser executada pelo licitante, 
ainda que seu valor seja deficitário. A questão fundamental não 
reside no valor da proposta, por mais ínfimo que seja o problema é a 
impossibilidade de o licitante executar aquilo que ofertou. 

. . . 

 
A remoção do veículo para a oficina da empresa 

contratada conforme citada pela recorrente se trata de questão que 
envolve a prestação de serviço e não ao objeto de mérito a ser tratado 
neste momento.  

 
Destarte, o Pregoeiro considera que as razões 

apresentadas não se mostraram suficientes para abalar os fundamentos 
da decisão combatida, para negar-lhe provimento e manter a 
classificação da empresa J M Machado Retífica Eireli ME. 

 
Como o recurso apresentado não logrou êxito para 

reconsiderar a decisão tomada, os autos do Processo SA/DL nº 
37/2.019, deve subir à autoridade superior, o Prefeito Municipal, com 
todas as informações necessárias, para que decida de maneira definitiva 
a respeito da matéria em exame, com fundamento no §4º, do artigo 109, 
da Lei federal nº 8.666/93.  

 
Monte Alto, 11 de junho de 2.019. 
 
 

 
JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE SALGUEIRO 

PREGOEIRO 
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GABINETE DO PREFEITO 
 
 

Pregão nº 22/2.019 
Processo SA/DL nº 37/2.019 
Recorrente: Maria Aparecida Banhos Viola ME 
Recorridas: J M Machado Retífica Eireli ME e J Marangoni 
Comercial Importação e Exportação Eireli EPP 
 
 

JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO 
RODRIGUES, Prefeito do Município de 
Monte Alto, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento 
nos artigo 109, § 4º, da Lei federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1.993, apresenta a 
seguinte... 

 
 

DECISÃO FINAL 
 
     Vistos e analisados os autos do Processo 
SA/DL nº 37/2.019, referente ao Pregão nº 22/2.019, que objetiva a 
contratação de empresa para retifica de motor de moto niveladora, o 
recurso interposto pela empresa   Maria Aparecida Banhos Viola ME 
foi conhecido, por ter sido apresentado nas formalidades legais, E 
quanto ao mérito, considerando a decisão do Pregoeiro, 
inegavelmente consistente, do ponto de vista legal, decide negar 
provimento ao presente recurso, julgando-o improcedente, para efeito 
de confirmar a classificação da empresa J M Machado Retífica Eireli 
ME. 
 
Monte Alto, 11 de junho de 2019. 
 
 
 

JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO RODRIGUES  
Prefeito Municipal 


