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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO ESTADO DO CEARÁ – CAU/CE. 

 

Pregão presencial nº 002/2021 

 

 

EXPLORATA PRODUTORA LTDA – ME, já devidamente qualificada nos autos do processo 

em epígrafe, vem a Vossa Senhoria, de forma tempestiva, apresentar RECURSO 

ADMINISTRATIVO, o que faz da seguinte forma adiante exposta:  

 

I – DOS FATOS. 

Cuida-se de licitação promovida por este órgão com o fito de escolha da proposta 

mais vantajosa para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

Assessoria de Imprensa e Comunicação, com objetivo de divulgar ações, projetos, eventos e 

atividades desenvolvidas pelo CAU/CE na imprensa e nas mídias digitais, bem como 

produção de  conteúdo escrito e audiovisual em mídias impressas e digitais, ações de 

relacionamento  em ambientes digitais, planejamento e realização de entrevistas coletivas, 

produção  jornalística, web design, marketing e marketing digital, obedecidas as condições, os  

requisitos e as exigências estabelecidas em edital. 

 

Todo o certame teve seu regular andamento e, ao final, a empresa licitante 

ENGAJA COMUNICAÇÃO LTDA. foi declarada vencedora ao apresentar lance de R$ 

5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais) mensal. 
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Não obstante, restará demonstrado a seguir que a proposta ofertada é 

demasiadamente inexequível, razão pela qual deve ser firmemente desconsiderada e a 

empresa, por consequência, ser desclassificada deste certame, consoante será demonstrado a 

seguir.  

 

II – DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS.  

Ab initio, cumpre informar que não é pelo fato de o procedimento licitatório muitas 

vezes perseguir a proposta mais vantajosa à administração que, necessariamente, aquela que 

contenha o melhor valor deve ser a eleita.  

 

Forte nessa premissa, o art. 48 da Lei 8.666/93 é claro: 

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 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, o legislador considerou que uma contratação por preço vil configuraria 

inegável armadilha à Administração que, em um primeiro momento, aparenta ser agraciada 

com proposta benéfica.  
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Contudo no decorrer do contrato, pelo fato de o valor ser insustentável, inúmeros 

são os imbróglios atravessados pela Administração e, não menos importante, os serviços não 

são prestados com a qualidade almejada, o que pode trazer consequências irreparáveis que 

exorbitam o mero prejuízo financeiro. 

 

Em outras palavras, não se trata da busca da proposta mais vantajosa por si só, 

mas a mais benéfica dentre as que são viáveis.  

 

Nesta toada, evidente que a proposta apresentada pela empresa ENGAJA 

COMUNICAÇÃO LTDA é completamente fora de realidade e deve ser firmemente rejeitada.  

 

Repise-se, a citada empresa informou que poderia atender ao objeto do certame 

pelo montante mensal de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais). 

 

Tal proposta, em uma análise perfunctória, denota ser excelente. Porém, na 

realidade não passa de lance completamente fora de realidade.  

 

Explica-se: na página 9 do edital, constam os profissionais que devem estar à 

disposição deste órgão:  
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Pois bem, acerca da profissão “Assessor de Imprensa”, cumpre ressaltar que com 

uma breve consulta ao portal do Sindicato dos Jornalistas do Ceará1, evidencia-se que o piso 

salarial da categoria somente nos anos de 2018/2019 era de R$ R$ 3.899,03 (três mil, oitocentos e 

noventa e nove reais e três centavos) com jornada de 5h (cinco horas) diárias. Informação 

disponível em https://www.sindjorce.org.br/pisos-e-tabelas/pisos-salariais/. 

 

 

O piso salarial de Jornalista, que é requisitado em instrumento convocatório como 

coordenador, já é de pelo menos R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).  

 

Com relação ao profissional de “Design”, tal categoria possui piso salarial no 

montante de cerca de R$ 1.962,35 (mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco 

centavos) para os anos de 2019 e 2020. 2 Informação disponível em Convenção Coletiva de 2019 

do Sindicato dos Radialistas do Estado do Ceará. 

 

                                                             
1 https://www.sindjorce.org.br/pisos-e-tabelas/pisos-salariais/ 
2 Convenção Coletiva 2019 - SindRadioCE 

https://sindradioce.com.br/convencao-coletiva-2019/
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Isso sem contar as despesas operacionais e, não menos importante, os impostos 

devidos pela empresa em virtude da pretendida prestação de serviços em favor deste órgão.  

 

Por conseguinte, plenamente demonstrado que o lance que se sagrou vencedor é 

inexequível e, forte nesse raciocínio, não há outro caminho que não desconsiderar o lance da 

empresa ENGAJA COMUNICAÇÃO LTDA e desclassificá-la do pregão. 

 

Entendimento não é outro o da jurisprudência pátria em casos similares ao do 

presente certame, in verbis:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. LICITAÇÃO. 

DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA TIDA COMO INEXEQUÍVEL. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O PROVIMENTO RECLAMADO. 

Conforme revelam os elementos dos autos, a agravante apresentou 

proposta financeira, onde o valor dos custos são superiores ao preço 

ofertado, para a execução dos serviços de trator de esteira. 

Manifestamente inexeqüível a proposta, justificando sua desclassificação, 

com base no art. 48 da Lei 6.888/93. Ausente, assim, a probabilidade do 

direito para lastrear tutela de urgência, suspendendo o procedimento 

licitatório. Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70069046092, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Julgado em 17/08/2016). 

(TJ-RS - AI: 70069046092 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de 

Julgamento: 17/08/2016, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/08/2016) 

 

É imperioso dizer que é defeso à empresa vencedora descumprir acordos coletivos 

e pagar abaixo do piso salarial. Em outras palavras, necessário apenas um simples cálculo 

matemático para atestar que a proposta oferecida é inviável e pode trazer sérios prejuízos a este 

órgão no decorrer do contrato caso não seja repelida.  
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Desta forma, pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO do recurso 

administrativo para que, ao reconhecer a cristalina inexequibilidade da proposta de R$ 5.750,00 

(cinco mil, setecentos e cinquenta reais) apresentada, desconsidere-a e desclassifique a 

empresa ENGAJA COMUNICAÇÃO LTDA., tudo com fulcro no art. 48 da Lei 8.666/93. 

 

 

III – DOS PEDIDOS.  

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO deste recurso administrativo 

para determinar a desconsideração da inexequível proposta ofertada pela empresa ENGAJA 

COMUNICAÇÃO LTDA., bem como a sua consequente desclassificação do certame, nos termos 

do art. 48 da Lei 8.666/93.  

 

Alternativamente, pugna que tal empresa que foi declarada vencedora detalhe, de forma 

específica, como foram calculados os valores por ela apresentados, tudo com vistas a comprovar 

a alegada “exequibilidade” de sua proposta. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Mossoró 08 de novembro de 2021. 

 

 

                                                    
 


