
Ilmo. Sr. LANDOLFO L. VILELA GARCIA, D.D Pregoeiro do Processo 

Licitatório: n.º221463/2014, Pregão Eletrônico nº 11/2014, da Prefeitura Municipal 

de Várzea Grande/Mato Grosso. 

  

 Ref: Pregão Eletrônico - n.º11/2014 

  

A W&M PUBLICIDADE LTDA., pessoa jurídica de Direito Privado, 

inscrita no CNPJ / MF sob o nº: 01.527.405/0001-45, com sede na Av. Augusto de 

Lima, nº 233, conjunto 1208, bairro Centro, Belo Horizonte, CEP: 30.190-000, Minas 

Gerais, por sua Representante Legal infra-assinada e seus respectivos advogados, 

tempestivamente, vêm, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/2003 e parágrafo 3º, do art. 

109, da Lei 8666/1993, interpor  

 

RECURSO 

contra o GIBBOR BRASIL, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. EPP E 

JOÃO DIAS RAMOS-EPP, ambas pessoas jurídica de direito privado já qualificadas 

nos presentes autos, pelas razões de direito a seguir articuladas: 

  

1 DOS FATOS  

No último dia 13 reuniu-se esta d. Comissão de Licitação para realização da 

sessão pública de Licitação do Pregão Eletrônico nº 011/2014, visando a contratação de 

serviços de veiculação de matérias de interesse desta municipalidade em jornal de 

Grande Circulação (item 1) e no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso(item 2). 

 

Pois bem.  

Participaram da concorrência os seguintes licitantes: a Recorrente (W&M 

Publicidade Ltda. EPP), as duas RECORRIDAS, a Gerais Brasil Multimídia Ltda. ME e 

Caio das Chagas e Santos, Agência de Publicação, Comunicação. A primeira recorrida 

(GIBBOR) foi declarada vencedora do iten2, ficando a 2 ª Recorrida classificada em 

segundo lugar, de tal sorte a recorrente ficou classificada em 3º lugar, tendo ofertado 

preço compatível com o praticado no mercado. 

De fato, ao compulsar a ata que informa o resultado do referido processo 

licitatório, vê-se que a proposta vencedora, bem como aquela classificada em segundo 

lugar forammanifestamente constituídas de valores inexequíveis, isto porque, as pessoas 



jurídicas autoras das propostas cobrampreçosinferiores ao custo do serviço perante a 

Imprensa Oficial do Estado do Mato Grosso (IOMAT), conforme tabela divulgada no 

sítio eletrônico da IOMAT (https://www.iomat.mt.gov.br/canais.htm?id=93 - em 

anexo). 

 

2 DA IRREGULARIDADE DAS PROPOSTAS 

Assim, a recorrente aduz – munida de fundamentos jurídicos – que as 

PROPOSTASREGISTRADAS NO SISTEMA ELETRÔNICO PELOS LICITANTES 

RECORRIDOS (CLASSIFICADOS EM PRIMEIRO E SEGUNDO LUGARES, 

RESPECTIVAMENTE) ESTÃO EM TOTAL DESACORDO COM OS TERMOS DO 

EDITAL, eis que os preços propostospara o item 2são inexequíveis. 

Cumpre ressaltar que o Edital em comento contempla no item 02a 

publicação de 7.000 (sete mil) centímetros de matérias legais no Diário Oficial do 

Estado do Mato Grosso e o valor orçado pela Administração para os dois itens foi de R$ 

340.666,90 (trezentos e quarenta mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa 

centavos).  

Douto Pregoeiro, é importante lembrar que o valor TABELADO para 

veicular matérias no Diário Oficial do Mato Grosso é de R$9,00 (nove reais) por 

centímetro na coluna, isto sem incluir as demais despesas decorrentes da prestação de 

serviço, inclusive impostos com carga tributária no montante total de 14,33% sobre 

os preços da prestação dos serviços. 

Daí, é bem simples constatar a inexequibilidade das propostas. Isto porque, 

a licitante declarada vencedora apresentou o ínfimo preço de R$ 7,40 (sete reais e 

quarenta centavos) por centímetro ao passo que a concorrente classificada em 2º lugar – 

PROPOSITALMENTE - apresentou proposta no valor de R$ 7,79 (sete reais e setenta e 

nove centavos) por centímetro.  

Chama-se atenção para as trocas de mensagens entre os representantes das 

licitantes recorridas, em que se verifica a nítida e manifesta intenção de praticar preço 

inexequível, conduta lesiva que deve ser repudiada por esta z. Equipe de Licitações, 

vejam: 

LICITANTE 001: Senhor pregoeiro, queremos interpor recurso com 

relação ao item 2 (Diário Oficial de Mato Grosso). Qual é o 

procedimento? 

 



[omissis...] 

 

LICITANTE 0005: Sr. pregoeiro a Licitante 1 quer interpor 

recurso sendo que o preço dela está próximo ao meu. Não tem 

lógica. 

[...] 

 

LICITANTE 0001: Sr. Pregoeiro, tem lógica sim. A nossa empresa 

ofertou lances abaixo da tabela da imprensa oficial que é R$9,00 o 

centímetro. Os nossos lances abaixo do preço de tabela foram 

ofertados propositalmente, pelo histórico dos preços praticados pela 

empresa vencedora em nosso Estado, sempre abaixo do praticado no 

mercado e abaixo das tabelas. (Não há destaques no original). 

O simples fato de as propostas vencedoras se encontrarem abaixo do valor de 

tabela é motivo suficiente para desclassificá-las, conforme orienta o Edital, item 8.6 (p. 

12). No caso, a preocupação que esta Comissão de Licitação deve ter transpassa os 

valores das propostas, por mais ínfimos que sejam, o problema reside também na 

impossibilidade de as empresas que apresentaram tais preços cumprirem o contrato de 

12 (doze) meses sem percalços. Pois, além de garantir a veiculação das matérias 

solicitadas, a contratada terá de arcar: 

1. com o pagamento dos encargos tributários (PIS, CONFINS, IRPJ, ISS, dentre 

outros); 

2. encargos trabalhistas (folha de pagamento e tributos incidentes) e 

previdenciários oriundos da contratação; 

3. custos corriqueiros de quaisquer publicações, tais como: compra de jornais, 

emissão de notas fiscais, envio dos jornais comprovando a publicação e notas 

fiscais (correios-sedex); 

E mais, depois de arcar com todas as despesas relacionadas à prestação do 

serviço descrito no item 1, pergunta-se: e o lucro? 

É sabido que toda atividade empresária – desde que exercida com 

profissionalismo e seriedade –tem de ser lucrativa. Porquanto, somente assim as 

empresas promoverão a circulação de riquezas no país, cumprindo sua função social 

descrita na Lei nº 11.101/2005, art. 47, caput. 

 



Já no caso em tela, são desnecessários cálculos matemáticos para verificar que 

quaisquer das concorrentes classificas em 1º e segundo lugares amargarão forte 

prejuízo ao terem de executar o contrato pelo longo prazo de 12 (doze) meses. 

omo dito alhures, além de ter de complementar o valor do centímetro 

terão de cobrir todos os custos fiscais, por exemplo:IRPJ (alíquota de 4,8%); CSLL 

(alíquota de 2,88%); PIS (alíquota de 0,65%); COFINS (alíquota de 3,00%) e ISSQN 

(alíquota de 2,00% a 3,00%), entre outros. Situação deveras impossível, pois as 

alíquotas dos tributos incidentes sobre a operação superam em muito o montante a ser 

auferido com a prestação do serviço. Isto se a licitante recorrente for optante do lucro 

presumido.  

Não se pode olvidar das despesas administrativas, tais como: pagamentos dos 

salários dos funcionários e encargos incidentes, entre outros. 

Se mantido tal panorama é evidente que as recorridas, ao invés de obterem 

lucros, experimentarão prejuízos a cada matéria veiculada. Situação contrária da que se 

espera das contratações públicas. 

O oferecimento de preços incompatíveis com os custos que recaem sobre o 

serviço subverte a competição e frustra o atendimento dos princípios da isonomia e 

moralidade. Assim, mesmo que seja aviado o termo de garantia de prestação dos 

serviços, as propostas devem ser desclassificadas dada a comprovada inexequibilidade 

das mesmas (art. 48, II, Lei 8666).  

A prática de apresentar propostas contendo preços predatórios é considerada 

ilegal juridicamente. Explica-se:a oferta de preços inviáveis impede a correta disputa 

de mercado, configurando a concorrência desleal, vedada pela Constituição 

Federal, em seu artigo 173, §4º.  

Corroborando com os argumentos expostos nesta oportunidade é o acórdão do 

TCU, verbis: 

Não aceitação de proposta da qual constem despesas 
administrativas e lucro irrisórios. 
Apreciando pedido de reexame interposto contra o Acórdão n.º 
975/2009-Primeira Câmara, modificado pelo Acórdão n.º 1911/2009-
Primeira Câmara, deliberou o Colegiado no sentido de negar-lhe 
provimento. No acórdão recorrido, entre as irregularidades que 
motivaram o Tribunal a determinar, ao Grupo Executivo para 
Extinção do DNER/MT, que se abstivesse de prorrogar o Contrato n.º 
01/2008, estava a apresentação, no certame, de proposta contendo 
valores irrisórios, que a tornariam manifestamente inexequível, 
violando-se os arts. 44, § 3º, e 48, II, da Lei n.º 8.666/93. O 
recorrente argumentou, em favor da exequibilidade da sua proposta, 



que teria atendido aos critérios objetivos do certame. Para a unidade 
técnica que atuou no feito, “tendo em vista que os percentuais de 
lucro e de despesas administrativas foram de ínfimos 0,01%, 
entendemos que, sob esse ângulo, sem dúvida, a proposta mostrou-se, 
no mínimo, temerária. [...] Proposta da qual conste lucro e despesas 
administrativas ínfimas mereceriam, no mínimo, comprovação de 
exequibilidade por parte da licitante vencedora. [...] Planilha com 
previsão de lucro e despesas administrativas ínfimas conduzem à 
conclusão de que a proposta era inexequível, caso todos os preços 
oferecidos sejam efetivamente praticados – os preços pagos pela 
Administração não seriam suficientes para cobrir os custos da 
contratada [...]. De acordo com os dados constantes da planilha de 
preços, podemos chegar a três conclusões possíveis: a) a empresa 
não teria lucro algum com o contrato – o que em alguns casos até 
seria possível, mas se trata de exceção e deveria ser devidamente 
comprovado, pois empresas privadas visam o lucro e têm despesas 
administrativas; b) a empresa não pagaria aos profissionais 
terceirizados o valor que se propôs a pagar, o que teria reflexos 
imediatos sobre as contribuições sociais – o que descumpre os 
princípios licitatórios da transparência dos preços e das planilhas; c) 
a empresa não pagaria as contribuições sociais e tributos devidos, 
mas pagaria os salários conforme previsão na planilha. [...] Tendo 
em vista que os dados constantes da planilha não correspondem às 
práticas de mercado, entendemos que não deve ser elidida a 
irregularidade relativa a valores irrisórios e possível 
inexequibilidade. Quanto ao pronunciamento desta Corte nos autos 
do TC 020.732/2003-4, observamos que, naquele caso específico, bem 
como em vários outros semelhantes tratados nesta Corte, constava do 
edital que quaisquer equívocos de cálculos ou omissões, constantes da 
planilha de preços, seriam suportados pela contratada. Ademais, 
entendemos que, na dúvida e após a contratação, deve a empresa 
suportar o ônus de equívocos. Entretanto, observamos que as 
incorreções foram questionadas em âmbito de recurso administrativo 
e a recorrente silenciou sobre as incorreções. A nosso ver, se a falha 
é detectada no nascedouro, deve ser corrigida de imediato. Não pode 
o licitante beneficiar-se do seu equívoco, nem em detrimento da 
Administração (tentando cobrar valores maiores da Administração ou 
deixando de executar os serviços em decorrência de 
inexequibilidade), nem em detrimento dos demais licitantes 
(procedendo a cálculos em desacordo com o edital e legislação 
aplicável).”. Acolhendo o entendimento da unidade técnica, concluiu 
o relator que deveria ser negado provimento ao recurso, no que foi 
acompanhado pelos seus pares. Acórdão n.º 741/2010-1ª Câmara, 
TC-026.982/2008-5, rel. Min. ValmirCampelo, 23.02.2010. (Itálico 
no original. Nãohá negrito). 

 

Insta informar que, foi verificado dentre as propostas, as de menor preço 

combinado com o atendimento às especificações previstas no edital. Mas, deveria ter 

sido aceita a proposta que apresentasse o menor preço e que também atendesse às 

condições do edital como um todo, como é o caso da proposta apresentada pela 

recorrente.  



É notória, após análise dos documentos anexados ao presente,a 

impossibilidade de executar e praticar os preços de R$ 7,40 (sete reais e quarenta 

centavos) por centímetro e R$ 7,79 (sete reais e setenta e nove centavos) por 

centímetro/coluna, visto que o preço estabelecido pelaImprensa Oficial é de R$9,00 

(nove reais), como dito acima. 

Frisa-se: a participante classificada em terceiro lugar (recorrente) apresentou 

um preço verdadeiro, compatível e abaixo daqueles orçados por esta Administração que 

permitirá a consecução dos serviços pormenorizados no Edital adequadamente e com a 

vantajosidade almejada por quaisquer órgãos da Administração Pública. 

Dito isto, deve esta respeitável Comissão de Licitação rejeitar as propostas 

apresentadas pelaslicitantes recorridas, uma vez que são propostas contrárias aos 

critérios da legalidade, conforme dispõe a doutrina de Celso Antônio Bandeira de 

Mello: 

As propostas inexeqüíveis não são sérias, ou, então, são ilegais, 

porque terão sido efetuadas com propósito de dumping, configurando 

comportamento censurável, a teor do art. 173, § 4º, da Constituição, 

segundo o qual: "A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise 

à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao 

aumento arbitrário dos lucros." (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 

Curso de direito administrativo, 15ed. Malheiros Editores. Rio de 

Janeiro: 2003, p. 547). 

Vale ressaltar que a Lei nº 8.666/92, dá ao pregoeiro ampla autonomia para 

decidir acerca da aceitabilidade das propostas, podendo fazê-lo, inclusive, após a 

habilitação do licitante, ou seja, tão logo seja detectada a inexequibilidade da proposta. 
Art. 48.  Serão desclassificadas: 
I – [omissis...]; 
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.  

 

As trocas de mensagens no sistema eletrônico entre os concorrentes recorridos 

evidenciam o descaso com o presente processo e a flagrante intenção em apresentar 

preços abaixo dos custos que recaem sobre o serviço. Tal situação subverteu a 

competição e frustrou o atendimento dos princípios da isonomia e moralidade.  



Por isto, certa é a desclassificação das propostas dasconcorrentes GIBBOR 

BRASIL, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. EPP E JOÃO DIAS 

RAMOS-EPPpor ser medida de prudência e, como citado acima, assegurada pela Lei 

de Licitações e pela Constituição Federal.  

Neste caso, deve opregoeiro examinar a oferta subsequente e a qualificação da 

licitante recorrente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma que atenda ao edital, sendo a recorrente declarada vencedora. 

3 DOS PEDIDOS 

Diante de todo exposto, é forçoso ressaltar os vícios praticados durante o 

certame, por isto a sociedade empresária W&M PUBLICIDADE LTDA, pede: 

1 seja o presente Recurso recebido, processado e julgado PROCEDENTE, 

tendo como medida a reforma da decisão para desclassificar a proposta vencedora do 

item 1, bem como a proposta classificada em segundo lugar, por serem, 

comprovadamente, inexequíveis. Neste caso, deve opregoeiro examinar as ofertas 

subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora; 

2 Caso não haja acolhimento deste Recurso por esta Comissão, o que se admite 

somente como forma de argumento, requer seja a mesma encaminhada à autoridade 

superior para apreciação e julgamento, de onde se espera, receba integral provimento, 

por tratar-se de medida de direito resguardada no ordenamento pátrio.  

Nestes termos, pede deferimento. 

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2014 

 

W&M PUBLICIDADE LTDA.-EPP 

   Mirna Martins de Carvalho Lopes 

   Sócia-Administradora 

   CPF: 955.318.076-00  

 

Marco Aurélio Simas       Bruno Camargo 

OAB/MG 96.731       OAB/MG 104.564 


