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ILUSTRÍSSIMOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

CÂMARA MUNIICPAL DE XANXERÊ – ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

REF.:  

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

 

 

 

 

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ sob nº 23.002.667/0001-29, com sede na Rua Cristóvão 

Nunes Pires, n° 110, sala 502, Centro, Florianópolis/SC, por seu procurador abaixo 

firmado, vem à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no art. 4º, XVIII, da Lei nº 

10.520/02 e art. 109, §3º, da Lei nº 8.666/93, apresentar as suas  

CONTRARRAZÕES 

ao Recurso Administrativo interposto pela empresa DWD 

EMPREENDIMENTOS LTDA, pelos motivos a seguir elencados: 

 

1. DOS FATOS E DO DIREITO 

Inconformada com o resultado do certame, insurge-se a Recorrente 

pleiteando a reforma da decisão da Comissão Permanente de Licitação e a 

desclassificação da empresa ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, ora Recorrida, sob o 
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argumento de apresentação de proposta inexequível, em desacordo com as regras do 

Edital da Tomada de Preços nº 001/2022, bem como das normas do artigo 48 da Lei nº 

8.666/93 e mais, contra os princípios do julgamento objetivo e vinculação ao instrumento 

convocatório.  

Sem mais delongas, conforme será demonstrado a seguir, a pretensão de 

reforma pela Recorrente não merece prosperar.   

Inicialmente, importante frisar que a Recorrente não fez um estudo correto da 

Lei nº 8.666/93 e nem do Edital. Sendo assim, caberá à Recorrida demonstrar de forma 

educativa, e sem delongas, para uma melhor compreensão dos que tiveram alguma 

dificuldade na leitura. 

O item 5.1.7 do Edital dispõe que o valor global da proposta não poderá 

ultrapassar os valores do orçamento do edital, qual seja R$ 115.000,00 (cento e quinze 

mil reais). 

Sendo assim, deverá a Comissão analisar o valor das propostas e 

desclassificar somente as propostas inexequíveis, ou seja, aquelas que não atenderem 

ao determinado no § 1º do citado artigo 48 da Lei nº 8.666/93. Entretanto, tal parágrafo 

foi esquecido pela Recorrente. Assim vejamos o que ali está determinado: 

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.  
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§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se 

manifestamente inexeqüíveis, 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% (cinqüenta por 

cento) do valor orçado pela administração, ou  

b) valor orçado pela administração. 

Desta forma, de acordo com o que determina a citada lei, para se achar os 

valores exequíveis, deverá somar todos os preços de propostas acima de 50%, ou seja, 

todas acima de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais) e dividir por 03: 

 

R$ 57.510,00 + R$ 77.400,00 + R$ 95.400,00 = R$ 230.310,00 

R$ 230.310,00 / 3 = R$ 76.770,00 

 

Após, deve-se encontrar o percentual de 70% sobre o valor orçado pela 

administração (R$ 115.000,00), alínea “b” acima, e o da média aritmética encontrada (R$ 

76.770,00), alínea “a” e utilizar o menor dos valores. 

R$ 115.000,00 * 70% = R$ 80.500,00 

R$ 76.770,00 * 70% = R$ 53.739,00 

 

Desta forma, só serão inexequíveis as propostas com valores abaixo de R$ 

53.739,00 (cinquenta e três mil, setecentos e trinta e nove reais). 
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Resta, portanto, claro que a proposta no valor de R$ 77.400,00 (setenta e 

sete mil e quatrocentos reais) está longe de ser declarada inexequível, o que desde já se 

requer. 

2. DOS PEDIDOS 

 

Por todo o exposto, haja vista as razões delineadas acima, requer a 

Recorrida: 

a) Recebimento das Contrarrazões, nos termos do artigo 109, § 3º, da Lei 8.666/93; 

b) Seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE o Recurso Administrativo, 

mantendo-se a decisão que classificou a proposta da Recorrida, conferindo-se o 

prosseguimento ao certame. 

 

Termos em que, Pede Deferimento. 

Florianópolis/SC, 15 de setembro de 2022. 

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA 

 

 

MARCO AURELIO SACENTI 

CPF: 041.587.919-10 

REPRESENTANTE LEGAL 

PAULO TOLENTINO DE MOURA 

OAB/MG 104.631 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 
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