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Recorrente: CID GONÇALVES DE FIGUEREDO, INSCRITA NO CNPJ Nº 
01.785.554/0001-04. 
  

Recorrido: PREGOEIRA OFICIAL E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE 
BRUMADO. 

 
Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO NOS AUTOS DO PREGÃO 
ELETRÔNICO 76-2022. 

 
EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO. RECURSO 
ADMINISTRATIVO INTERPOSTO CONTRA 

DECISÃO DE DECLARAR VENCEDORA. 
ALEGAÇÃO DE PROPOSTA OFERTADA COM 

PREÇO INEXEQUÍVEL E EM 
DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RAZÕES 

RECURSAIS IMPROCEDENTES.  
 

D E C I S Ã O 

 
Trata-se de “recurso administrativo” interposto pela licitante CID 

GONÇALVES DE FIGUEREDO, inscrita no CNPJ Nº 01.785.554/0001-04, 
insurgindo-se contra decisão da Pregoeira, que declarou a empresa LIVRARIA 
GALVÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 42.386.995/0001-10, nos autos do Pregão 

Eletrônico Nº 76-2022, sob argumento de que a empresa vencedora apresentou 
uma proposta de preço em desconformidade com o edital e com preços 

inexequíveis.  
 
 

A empresa LIVRARIA GALVÃO LTDA, não apresentou Contrarrazões 
Recursais. 

  

Eis a síntese do necessário. Passo, então, a decidir. 
 

Primeiramente, quanto à tempestividade, a empresa apresentou as razões 
em tempo hábil, sendo assim o mérito será devidamente analisado.  

 

A recorrente, em suas razões recursais, apresenta o argumento de que a 
empresa vencedora apresentou proposta de preços com os seguintes vícios: Os 

itens 14 e 61 do Lote 02 não apresentam no catálogo da marca ofertada; O item 
137, do mesmo lote, possui o valor inexequível e estaria supostamente sendo 
ofertado em unidade, enquanto foi solicitado por pacote. Alegando, desse modo, 

que a classificação seria indevida. 
 
Ora, primeiramente, no que tange à suposta inexistência do produto de 

marca ofertada pela licitante, não há o que se falar de desclassificação de 
proposta uma vez que não foi violado nenhuma exigência legal, nem descumpriu 

requisito exido por edital, inexistindo qualquer ilegalidade. Posto isto, em respeito 
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ao princípio da legalidade se manterá a classificação referente aos itens 14 e 61 
do Lote 02. 

 

No que se refere à proposta do item 137 do Lote 02, a qual a recorrente 
acusa o licitante vencedor de apresentar valor unitário e não do pacote, não há 

comprovação de fatos de tal acusação. O valor apresentado pela vencedora está 
de acordo com o valor presente no termo de referência, logo não há motivação 
para considera-la como inexequível. Ademais a proposta está em conformidade 

com o edital, uma vez que a unidade ofertada foi de “pacote”, como solicitado em 
edital.  

 

Quanto ao erro de quantitativo do item 42 do Lote 02, também citado nas 
razões recursais, trata-se de um simples erro de digitação, meramente material, 

no modelo de proposta. Tanto no edital, quanto no termo de referência, estão os 
quantitativos corretos. 

 

Por fim, a desclassificação de uma proposta em um processo licitatório é 
tratada no art. 48 da Lei 8.666/93, com o seguinte texto: 

 

“Art. 48.  Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 
licitação; 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com 
preços manifestamente inexeqüiveis, 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.”       

 
   Sendo assim, observando a legislação vigente e seu artigo supracitado, 

não é identificado nenhuma das duas razões legais para desclassificação de 
proposta. Logo, por falta de ilegalidades, em respeito ao princípio da legalidade e 
princípio da vantajosidade, decida-se pela manutenção da decisão desta pregoeira 

de classificar a proposta e consequentemente manter a licitante vencedora. 
  
Conclusão. Admitindo-se o recurso apresentado, decide-se, no mérito, NÃO 

DAR PROVIMENTO às razões apresentadas pela Licitante CID GONÇALVES DE 
FIGUEREDO, inscrita no CNPJ Nº 01.785.554/0001-04, com a manutenção da 

CLASSIFICAÇÃO da empresa LIVRARIA GALVÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
42.386.995/0001-10, em obediência aos princípios da administração pública, 
conforme as razões expostas. 

 
Por fim, submete-se os autos licitatórios à autoridade superior para 

providências de praxe. 
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Após publicação, mantenham-se incólumes os trâmites do presente 
Certame e o regular prosseguimento.  

 

Brumado-BA, 22 de novembro de 2022. 
 

 
 

FRANCIELLE BARRETO NASCIMENTO 
Pregoeira 

(Original Assinado) 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


