
 

  

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO PODER 

LEGISLATIVO DE XANXERÊ, ESTADO DE SANTA CANTARINA.  

 

 

 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO N. 12/2022 

 TOMADA DE PREÇOS N. 01/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A empresa DWD EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa 

jurídica, inscrita no CNPJ sob o n. 37.900.935/0001-34, localizada na Rua João 

Carlos Marinho, 77 – sala 02, Bairro Bortolon, Município de Xanxerê, Estado de 

Santa Catarina, representada pela vem, respeitosamente, por meio de sua sócia 

administradora, Senhora DAILANA DETONI SAMPAIO que a este subscreve 

(nos termos do contrato social), vem, data máxima vênia, à presença de Vossa 

Excelência, apresentar 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

 

em face à classificação das propostas de preços das 

Empresas ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA e ENGEPLANTI 

CONSULTORIA LTDA, ambas devidamente qualificadas no presente processo de 

licitar, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

I – SÍNTESE DA EXORDIAL 

 

 

O Poder Legislativo local, lançou o respectivo edital de 

licitação na Modalidade Tomada de Preços n. 01/2022 – Processo Licitatório n. 

12/2022  -, visando à contratação de empresa especializada para elaboração e 

aprovação do projeto arquitetônico e projetos complementares para construção da 

edificação que abrigará a sede administrativa da Câmara Municipal de Xanxerê, 

com área entre 1.400m² a 1.800m², conforme especificações abaixo: 

 

 
 

Nesse sentido, apresentaram suas propostas de preços 

em desacordo com as regras regidas no presente edital de licitação, senão 

vejamos: 

 

 
Em análise ao referendo na presente peça editalícia a 

expressão “...informam que a empresa Andriolli apresentou cronograma físico-

financeiro de acordo com o edital...”, na verdade seria “...informam que a empresa 

Andriolli NÃO apresentou cronograma físico-financeiro de acordo com o edital...”. 

 

Este é breve relato. 

 

 



 

  

 

II – DOS FATOS  

 

  

Importante ressaltar que este edital de licitação dá 

conta de contratação de empresa especializada para elaboração e aprovação de 

projetos arquitetônicos e projetos complementares para construção da Sede 

Administrativa da Câmara Municipal de Xanxerê, Estado de Santa Catarina.  

 

Sempre é importe relembrar que, o critério empregado 

neste certame está entorno da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações o que 

no caso em tela poder-se-ia utilizar-se às regras contidas na Lei n. 10.520/2002. 

 

Preponderante trazer na presente peça de resistência, 

a contratação a que se refere esta contratação, sobre o aspecto da proposta mais 

vantajosa o que não significa no menor preço, por essa razão já permeia não 

confundir às normas em matérias de licitações, ou seja, quando da emissão do 

presente certame, considerar em seu edital de licitação a “mitigação de riscos” no 

domínio do mercado sobre o bem ou serviço a ser contratado.  

 

Sendo assim, a administração como um todo, deve ser 

capaz de definir no instrumento convocatório os padrões corriqueiramente 

utilizados pelo mercado para contratar o bem ou serviço dentro dos parâmetros 

de desempenho e qualidade desejados, vejamos então, que estamos diante 

de uma contratação que vai além das contidas na Lei citada em seu 

preâmbulo, não deixa margem de interpretação devendo ser respeitado os 

princípios alinhavados em especial “o julgamento objetivo” e da 

“vinculação ao instrumento convocatório”, ademais ainda, estando 

totalmente desarrazoado com relação ao preço máximo referenciado ao edital, ou 

seja, inexequível, conforme às regras contidas no artigo 48, da Lei n. 8.666/93 e 

suas posteriores alterações. 

 

Forçoso relembrar que, o edital de licitação trouxe 

como preço máximo para apresentação das propostas de preços o importe de R$ 

115.000,00 (cento e quinze mil reais), para um conjunto de obrigações que vão 

além do tão somente confecções de projetos. 

 

Jaez então, que pela regra do dispositivo legal, às 

propostas apresentadas com valor inferiores a R$ 81.600,00 (oitenta e um mil 

seiscentos reais), tornam-se inexequíveis. 

 

 

 

 



 

  

 

Art. 48.  Serão desclassificadas: 
I - as propostas que não atendam às 
exigências do ato convocatório da 
licitação; 
II - as propostas com preços excessivos 
ou manifestamente inexequíveis. 
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. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994) 
§ 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:   (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998) 
a) média aritmética dos valores das 
propostas superiores a 50% (cinquenta 
por cento) do valor orçado pela 
administração, ou (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998) 
b) valor orçado pela 
administração.  (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998) 

 

Considerando então, o valor da proposta da empresa 
Andrioli Arquitetura e Projetos Ltda, no importe de R$ 57.510,00 (cinquenta e sete 
mil quinhentos e dez reais) e Engeplanti Consultoria Ltda, no importe de R$ 
77.400,00 (setenta e sete e quatrocentos reais), sequer abrange o salário 
profissional, seja para engenheiro civil que está na ordem de R$ 10.908,00 para 
oito horas diárias e/ou R$ 7.272,00 para 6 horas diárias ao profissional em 
arquitetura e urbanismo, haja vista que, segundo o edital os respectivos 

projetos deverão ser entregues em um prazo 60 (sessenta dias) 
corridos, razão pela qual, estes profissionais estariam quarenta e quatro (44) 

dias vinculados diretamente na 
projeção/desenvolvimento/alinhamento/pesquisa de preços para 
composições das planilhas orçamentárias e composições de quantidades e 
unidades de medidas, o que demonstra que ao valor de R$ 31,95 (trinta e um 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art48%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art48%C2%A71


 

  

 

reais e noventa e cinco centavos) e R$ 12,00 e R$ 31,00 que somando esses 
valor dá conta de R$ 43,00 (quarenta e três reais),  desrespeitam a legislação 
vigente dos profissionais inscritos em ambos os conselhos que regulamentam 
a profissão, além da sua inexequibilidade, no universo competitivo em licitações, 
o que passa a ofender ao princípio da isonomia entre os licitantes e ao 
princípio do julgamento objetivo.   

 

Fala-se em razoabilidade, haja vista que, os algozes 

alinhavarem valores inexequíveis ofendem a justa disputa entre os 

interessados.  

Nesse mesmo contexto, caso seja fixado no ato 

convocatório, o valor estimado da contratação como critério de aceitabilidade das 

propostas (preço máximo). Note-se que a desclassificação aqui motivada junto as 

empresas recorridas, não está no sentido de seus preços estarem superiores ao 

máximo permitido, contudo, se faz possível em sede de julgamento definitivo 

da proposta por estarem com seus preços inexequíveis.  

 

O principal objetivo da Administração é evitar o 

descumprimento do contrato e a descontinuidade do serviço público. 

Contudo, não há um limite legal que obrigue o particular a praticar preços 

específicos na planilha de custos. O Poder Público não tem a prerrogativa de 

vincular os licitantes de modo que impeça a livre concorrência, contudo tem o 

dever de verificar a macula entre situações que venham maquiar 

uma informação que ofenda aos princípios norteadores das 

licitações públicas.  

 

Com esse raciocínio, isto é, de que uma proposta não 

pode ser desclassificada por preço inexequível quando o licitante comprovar que 

a cumprirá integralmente, é que confirma-se o caráter relativo dos artigos 48 e 59 

da antiga e da nova lei. 

 

Elucidadora é a reflexão do Prof. Joel de Menezes 

Niebuhr, em seu artigo intitulado “PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS”, 2008, divulgado 

pela Consultoria Zênite em seu site oficial: 

 

 
A proposta inexequível afeta, 
sobremaneira, o princípio da eficiência. O 
ponto é que o aludido princípio deve ser 
apurado com vistas à satisfação concreta 
dos interesses públicos, o que ocorre com 
a execução do contrato. Se a proposta for 
inexequível, sem condições de ser 
executada, a rigor, em vez de vantagem, 



 

  

 

impõe-se à Administração prejuízo, 
amarga desvantagem. As consequências 
que advêm da admissão de propostas 
inexequíveis são desastrosas para a 
Administração, variando desde serviços 
mal feitos, obras com problemas 
estruturais e objetos imprestáveis, que 
implicam rescisão de contratos, reparações 
e novos procedimentos licitatórios. 
 
 

Neste contexto, a desclassificação dessa proposta por 

inexequibilidade está objetivamente demonstrada, uma vez que, a hora técnica 

está estritamente vinculada aos atendimentos in loco dos técnicos e de 

sobremaneira afetam ao deslocamento, estadias e alimentação e essas custas 

será mantida pela contratada conforme menciona o atestado de visita técnica: 

 

[...]compareceu no local onde será 

executada as obras/serviços, e tomou 

pleno conhecimento das condições 

ambientais, técnicas, do grau de 

dificuldades dos trabalhos e dos 

demais aspectos que possam influir 

direta e indiretamente na execução 

da mesma. 

 

Acerca desse ponto, a Lei de Licitações prescreve, que 

o edital determinará o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global. A 

configuração dos parâmetros de aceitabilidade é imperiosa para o sucesso 

do procedimento licitatório, uma vez que a flexibilização do controle sobre as 

propostas muita das vezes acarreta em prejuízos à própria administração 

pública, a qual, sobre a opinião ilusória de estar contratando o menor preço 

oferecido, acaba por não obter a satisfatória contratação para prestação de um 

serviço ou conclusão de obras e serviços licitados. 

 

“..As propostas inexequíveis 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, 15ª ed. Malheiros Editores. 
RJ: 2003, p. 547. 



 

  

 

 

Pois, sendo a capacidade de execução da licitante a 

condição derradeira que conduz à proposta mais vantajosa, o preço proposto será 

apenas um dos atributos dessa condição. A exequibilidade da proposta não se 

encerra no mero cotejamento com os parâmetros mercadológicos, mas na 

análise entre o preço ofertado e a real capacidade de entrega em função 

dele. 

 

Apesar de consolidado na literatura internacional, o 

princípio básico da alocação de riscos ainda não é amplamente difundido no 

Brasil até o novo marco da Lei n. 14.133/2021, em que, devido à nossa herança 

positivista, a doutrina jurídica clássica brasileira baseia a alocação de riscos de 

acordo com a teoria das áleas ordinária e extraordinária. É o caso da Lei n. 

8.666/93 e suas posteriores alterações que, calcada na teoria da imprevisão, 

mostra-se um instrumento claramente insuficiente (e ineficiente) para 

regulamentar o grande espectro de riscos possíveis na execução dos serviços ou 

de uma obra pública e no caso em concreto, com o valor proposto no caso em 

tela, com certeza ambas as empresa em um futuro próximo irão requerer junto a 

esta Casa Legislativa, repactuação/reequilibro deste valor, ou seja,  a 

ideia de preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. 

 
“... se tivermos que eleger, entre os dois valores, 
o mais importante, certamente a escolha recairá 
sobre o benefício, e não sobre o preço. A opção 
não é, nesse caso, motivada por uma preferência 
pessoal ou meramente subjetiva, mas sim 
objetiva. E a objetividade decorre de um 

raciocínio puramente lógico: a finalidade da 
contratação não é pagar menos, mas obter o 
objeto que atenda plenamente à necessidade 
específica da Administração. Claro que não 
afirmamos, aqui, que tal satisfação possa ocorrer 
a qualquer preço. Estamos apenas definindo uma 
ordem de prioridade entre benefício e preço.” 
(Renato G. Mendes. Obra Bisidem. págs. 58-59.) 

 

No ímpeto do menor preço, aceita o risco de 

modo nivelado. 

 

De todo modo, vale lembrar que os requisitos de 

admissibilidade recursal também serão objeto de nova verificação por parte da 

autoridade superior quando do efetivo julgamento do recurso (Acórdão nº 

3528/2007 – 1ª Câmara – TCU) e é nesse sentido que requisitamos desde já, 

que seja encaminhado a autoridade superior para que revise as razões do 

presente Recurso Administrativo e às alegações aqui combatidas, caso seja 

indeferida a presente defesa recursal. 



 

  

 

Então, pergunta-se: se não há instrumentos que 

impeçam uma empresa de vencer um certame licitatório munida de proposta 

falaciosa, existem alternativas que defendam o melhor interesse público? A 

resposta é Sim. Entre as opções viáveis, a governança com base na gestão de 

riscos tem ganhado relevo e é sobre este aspecto que gostaríamos que o 

presente recurso fosse acolhido, no sentido de analisar os vértices da presente 

contratação, com os preços praticados no mercado e que o tornam inexequível. 

 

Gestão de riscos - processo de natureza 

permanente, estabelecido, direcionado e 

monitorado pela alta administração, que 

contempla as atividades de identificar, avaliar 

e gerenciar potenciais eventos que possam 

afetar a organização, destinado a fornecer 

segurança razoável quanto à realização de 

seus objetivos. (Dec. Nº 9.203/17, Art. 2º, Inc, 

IV) 

 

Então, conforme diversas orientações do TCU em 

matéria de licitações públicas, no sentido de que a administração deve ir além da 

mera análise das propostas, necessitando se debruçar sobre a efetiva capacidade 

de entrega do objeto por parte do licitante. 

 

A proposta mais vantajosa não é 

necessariamente aquela que possui o menor 

preço, e sim a que atende aos interesses 

descritos no instrumento convocatório e, 

para nós, é aquela que traduz a melhor forma 

de cumprimento dos critérios definidos pela 

Administração que, em última análise, atinge 

os princípios básicos da boa governança de 

obras públicas. (Bonatto, 2018) 

 

O risco assumido é o nível aceito pela organização para 

enfrentar os riscos inerentes ao seu objetivo. É o conceito “fight or flight” (luta ou 

fuga). A organização decide lutar com os riscos até certo ponto. Uma vez 

ultrapassado, a capacidade de resposta diminuirá progressivamente e a 

organização tentará evitar, mitigar ou transferir os riscos. 

 

Neste interim, quanto mais próximo o objetivo a ser 

alcançado estiver das possibilidades da organização, menor será seu risco 

assumido, eis que menores as incertezas a serem enfrentadas ao longo do 

caminho. 

 



 

  

 

Cláusula Décima Sexta: A CONTRATADA 

não poderá transferir o presente contrato, 

no todo ou em parte, não poderá 

subcontratar os serviços relativos ao seu 

objeto, sem o expresso consentimento do 

CONTRATANTE, dado por escrito 

 

Portanto, devem estar atentos à adequada formulação 

de seus projetos básicos, com vistas a não incorrer em ilegalidade. O Tribunal 

de Contas da União, após enfrentar reiteradamente a prática de contratos 

firmados com base em projetos básicos inadequados, editou a Súmula n. 

261/2010, na qual define como prática ilegal a revisão de projeto básico. 

 

Súmula n. 261/2010  

“...em licitações de obras e serviços de 

engenharia, é necessária a elaboração de 

projeto básico adequado e atualizado, 

assim considerado aquele aprovado com 

todos os elementos descritos no art. 6º, 

inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, constituindo prática ilegal a revisão 

de projeto básico ou a elaboração de 

projeto executivo que transfigurem o 

objeto originalmente contratado em outro 

de natureza e propósito diversos...” 

 

 

Vejamos que, diante do caso combatido e da ausência 

de informações em ambas as propostas, poder-se-ia esta Casa Legislativa 

através de seus técnicos perquirir levantamentos em outros órgãos acerca de 

anteprojetos quando da contratação de terceiros para sua elaboração já que não 

possuem corpo técnico e irá deparar-se que aos preços por eles propostos estão 

totalmente desarrazoados e inexequíveis para o dimensionamento da 

presente contratação.  

 

Enfim, dispõe o art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/1993, tem-

se por admissível a realização de diligências no curso da fase recursal pela 

melhor elucidação das matérias vertidas nas peças recursais e mesmo para 

complementação de informações necessárias ao deslinde das questões 

postas, aliás, não há nem o que se falar em complementação de informação, 

uma vez que, da forma como foram apresentadas as propostas de ambas as 

proponentes, tornam-se inexequível. 

 



 

  

 

III - DO PEDIDO 

 

Por todo o exposto, REQUER-SE: 

 

a)  a desclassificação da proposta apresentada 

pela empresa ENGENPLANTI CONSULTORIA LTDA, por violação as regras 

contidas junto ao EDITAL TOMADA DE PREÇOS N. 01/2022, a valores 

inexequíveis, proposta de preços e planilha orçamentária em desacordo com o 

edital;  
 

b) a desclassificação da proposta apresentada 

pela empresa ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, por violação as 

regras contidas junto ao EDITAL TOMADA DE PREÇOS N. 01/2022, a valores 

inexequíveis, proposta de preços em desacordo com e edital e não apresentou 

planilha orçamentária;  

 

 

c) seja o presente Recurso Administrativo 

admitido e colhido, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores 

alterações; 

 

d) seja encaminhado a Autoridade Superior, 

para que seja revisto o posicionamento da decisão nesta licitação, caso não 

entendam pelo deferimento e acolhimento do presente Recurso Administrativo.  

 

 

Nestes Termos;  

 

Pede Deferimento. 

 

 

 

Xanxerê/SC, 06 de Setembro de 2022. 

 

 

 

 

DWD EMPREENDIMENTOS LTDA 

DAILANA DETONI SAMPAIO  

Sócia Proprietária 
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