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Douta Comissão de Pregão do Município de Selbach / RS 

Referência: Edital de Pregão Eletrônico Nº. 15/2021 

 

 

 

CONTRARRAZÃO 

(Impugnação a Recurso Administrativo) 

 

DATA A SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ATUARIAIS, ECONÔMICOS E 

PREVIDENCIÁRIOS LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado neste ato identificada 

como RECORRIDA já devidamente qualificada no presente processo de licitação vem na 

forma da Legislação Vigente em conformidade com o Edital de Licitação impetrar a 

devida CONTRARRAZÃO em face do RECURSO INTERPOSTO pela empresa RECORRENTE 

LÓGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP com base nos fatos e 

fundamentos que passa a descrever:  

 

1 – Das Considerações Iniciais de Direito:  

 

1.1 Douta Comissão de Pregão. 

1.2 - O respeitável julgamento do recurso interposto e a devida 

CONTRARRAZÃO aqui apresentada recaem neste momento para sua responsabilidade, 

o qual a empresa RECORRIDA confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser 

praticada no julgamento em questão evitando assim a busca pelo Poder Judiciário para 

a devida apreciação deste Processo Administrativo onde a todo o momento 

demonstraremos nosso Direito Líquido e Certo e o cumprimento pleno de todas as 

exigências do presente processo de licitação. 
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1.3 - A inconformidade do RECORRENTE manifestada no presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO não merece prosperar e tão pouco induzir a Comissão de Pregão à 

prática de qualquer ato ilegal, VISTO que os atos praticados até o momento são legais 

frente à legislação vigente e as normas do Edital de Licitação a qual devem manter a 

decisão em referência a DECLARAR VENCEDORA a RECORRIDA. 

 

2 – Do Direito Pleno a Contrarrazão para o Exercício da Ampla Defesa: 

 

2.1 - A RECORRIDA faz constar o seu pleno direito a CONTRARRAZÃO aos 

fatos apresentados pela empresa RECORRENTE devidamente fundamentado pela 

Legislação vigente e as normas de licitação. 

2.2 - A RECORRIDA faz constar ainda que diante das alegações infundadas 

apresentadas pela empresa RECORRENTE é necessário arguir fatos que tem por base 

fundamentar e comprovar a legalidade para o devido processo legal. 

2.3 - A RECORRIDA solicita que o Ilustre Pregoeiro conheça a 

CONTRARRAZÃO e análise todos os fatos apontados, tomando para si a 

responsabilidade do julgamento e se necessário o deferimento de ofício. 

2.4 - Do direito a Contrarrazão: 

 

Decreto Nº 10.024/2019 

Art. 44.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, 

durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, 

em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 

recorrer. 

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser 

apresentadas no prazo de três dias. 
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§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, 

apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado 

da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

3 – Dos Fatos Apontados pela Empresa RECORRENTE:  

 

3.1 – Alega a recorrente em síntese o seguinte: 

• Alega que seu lance válido de R$ 5.380,00 foi registrado no tempo aberto 

implicando 43,37% de redução em relação ao valor máximo de 

referência definido pela Central de Compras do Munícipio. 

• Alega que a empresa DATA A SOLUÇÕES registrou valor de R$ 3.990,00 

no seu lance fechado. 

• Alega direito recursal visto o preço estimado de R$ 9.500,00 e o preço 

praticado pela empresa DATA A SOLUÇÕES. 

• Faz considerações a respeito de professional para a devida prestação de 

serviço. 

• Cita em sua peça recursal tabela referencial de sugestão de honorários. 

• Entende como inexequível o preço praticado pela empresa DATA A 

SOLUÇÕES. 

• Cita diversos acórdão sem qualquer nexo causal com o tema de forma 

objetiva. 

• Por fim solicita a DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA da empresa DATA A 

SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ATUARIAIS. 

 

4 – Da Devida Contrarrazão aos Fatos Apontados pela Empresa RECORRENTE: 
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4.1 – Douta Comissão de Pregão surpreso a RECORRIDA está com tantas 

alegações infundadas apresentadas pela empresa RECORRENTE, o qual passamos a 

fazer nossas devidas contestações de direito, visto que a forma que suas alegações são 

feitas dar-se-á entender uma busca exaustiva por levar esta Douta Comissão de Pregão 

a prática de um equívoco de ilegalidade que merecem sim uma pronta resposta da 

RECORRIDA. 

4.2 – Nota-se claramente um equívoco na tese apresentada pela 

RECORRENTE, visto que o julgamento, aceitabilidade de documentos são de 

responsabilidade Desta Douta Comissão de Pregão, existe previsões impressas no edital 

para saneamento, correção e diligencia. 

4.3 – Quando se aponta um preço inexequível é necessário comprovar, não 

basta criar suposições, alegações e não se chegar ao apontamento justo. 

4.4 – Se aplicarmos os preceitos da Lei 8.666/1993, no que tange o cálculo 

do preço inexequível teríamos claramente o seguinte: 

 

1) Valor Estimado da Licitação: R$ 9.500,00 

50% do valor estimado: R$ 4.750,00 

2) Média aritmética das propostas válidas após o lance fechado: 

 

a) Data Soluções: R$ 3.900,00 

b) Proposta não identificado: R$ 3.990,00 

c) Lógica Assessoria: R$ 5.250,00 

 

Total: R$ 13.140,00 

Média: 4.380,00 

 

3) Localização do menor valor, ou seja, o menor valor em comparação ao 

Valor Orçado de R$ 9.500,00 e o valor médio de R$ 4.380,00. 
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4) Temo o valor médio aritmético como menor de R$ 4.380,00 

5) Aplica-se 70% a este valor para fins de preço inexequível: 

R$ 4.380,00 x 70% = R$ 3.066,00 

 

4.5– Matematicamente ilustre Pregoeiro não existe preço INEXEQUIVEL 

conforme o Artigo 48 da Lei Nº 8.666/1993, visto que o preço ofertado pela RECORRIDA 

é superior aos 70% apontados como inexequível, ou seja, o valor de R$ 3.990,00 é 

superior ao valor de R$ 3.066,00. 

4.6 – Nota-se claramente que a Administração ao buscar preço no mercado, 

recebeu preços bem acima do praticado no mercado, visto que o procedimento da 

prestação de serviço é para uma Consultoria de Avaliação do Regime Próprio de 

Previdência Social. 

4.7 – Não estamos falando aqui na contratação de um profissional, que vai 

receber mensalmente o valor sugerido para cobrança de honorários, e sim a contratação 

de uma empresa (personalidade jurídica) que tenha estes profissionais como sócios, 

colaboradores ou contratados para prestar os serviços na forma do edital. 

4.8 – Diante o exposto a RECORRENTE está trazendo fatos sem qualquer que 

seja a sustentação promovendo por uma ilação a prática do preço inexequível, sendo 

que o preço não é INEXEQUÍVEL, e sim o preço praticado no mercado para o serviço a 

ser prestado. 

4.9 – A bem da verdade o preço ofertado pela RECORRENTE tem um sobre 

preço considerável, estando fora da realidade, promovendo a seu favor um lucro 

absurdo e abusivo para o serviço objeto do edital. 

4.10 –Como se sabe, e jaz demonstrado a Lei de Licitações, em seu art. 48, 

inciso II, prevê a desclassificação de propostas contendo preços inexequíveis, assim 

considerados aqueles que “não se revelam capazes de possibilitar a alguém uma 

retribuição financeira mínima (ou compatível) em relação aos encargos que terá de 

assumir contratualmente”. 
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4.11 - Tal previsão legislativa destina-se, a um só tempo, a minimizar riscos 

de uma futura inexecução contratual já que o particular, ao apresentar proposta com 

preços muito baixos, pode estar assumindo obrigação que não poderá cumprir fato este 

não aplicado, visto que conforme demonstrações o preço é exequível. 

4.12 - Tendo em vista a repercussão do reconhecimento da inexequibilidade 

de determinada proposta, o legislador previu a possibilidade de que o licitante, 

previamente a eventual desclassificação em razão de aparente preço inexequível, possa 

ser consultado a prestar informações ou até mesmo ratificar o preço se sua proposta, o 

qual aproveitamos para RATIFICAR que o preço praticado é EXEQUÍVEL, será prestado 

dentro de todos os padrões de qualidade e pontualidade a qual a DATA A  SOLUÇÕES 

EM SERVIÇOS ATUARIAIS está acostumada a entregar como serviço prestado. 

4.13 – Assim tal possibilidade encontra-se prevista na parte final do art. 44, 

§ 3º e tem aplicabilidade pacificamente reconhecida pelo Tribunal de Contas da União, 

conforme entendimento já consolidado na Súmula de nº 262 de seguinte teor: “O 

critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz 

a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar 

à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.” 

4.14 - A fim de que a prerrogativa deferida ao licitante possa ser exercida de 

modo eficaz, necessário se faz que os parâmetros a partir dos quais será aferida a 

inexequibilidade sejam de seu conhecimento, do que decorre que tais parâmetros 

devem estar devidamente descritos em edital, obrigatoriedade que, ademais, decorre 

do art. 40, VII da Lei de Licitações.  

4.15 – Destacamos o Acórdão nº 1.092/2013-Plenário. Neste Acórdão, 

julgado em 08.05.2013, analisou-se situação peculiar em que o orçamento estimativo 

realizado pela entidade contratante – o qual serve de parâmetro para aferição da 

inexequibilidade segundo os critérios do art. 48, §§2º e 3º – ostentava caráter sigiloso. 

Segundo decidido pelo TCU, nem mesmo esta característica tem o condão de ilidir o 

dever da Administração de motivar sua decisão pela inexequibilidade da proposta. Tal 

entendimento foi consignado no voto, conforme se observa do excerto abaixo 

transcrito: 

http://www.dataa.com.br/
mailto:contato@dataa.com.br


 

  
Como podemos te ajudar? | (48) 3234-4435 | (48) 99945-7546 | www.dataa.com.br | contato@dataa.com.br  
Rua Lauro Linhares, Ed. Max e Flora Center, nº 2055 | Conjunto 603 | Torre Flora | 
Trindade  Florianópolis | SC | CEP 88036- 02 

 
Página 7 de 9 

 

“Sobre o tema, lembro a existência de jurisprudência do 

TCU no sentido de que a licitante desclassificada por 

inexequibilidade deve ter acesso aos fundamentos da sua 

desclassificação, de modo a poder tentar mostrar a 

possível exequibilidade de sua proposta. (…). 10. É bom 

frisar que não é preciso que a omissis quebre o sigilo de 

sua estimativa para atender ao disposto na legislação de 

licitações e na jurisprudência do TCU. Basta que evidencie 

às empresas desqualificadas, de forma objetiva, as razões 

que fundamentaram a desclassificação, sem quaisquer 

menções aos valores estimados pela omissis, atendendo, 

dessa forma, à recomendação constante no subitem 9.2. 

do Acórdão nº 2.528/2012 – TCU – Plenário.” 

 

4.16 - Conquanto mais comumente associada a um direito do particular, a 

possibilidade de demonstração de exequibilidade da proposta pelo licitante pode ser 

identificada também como um instrumento de eficiência na contratação uma vez que, 

pela ação do particular, reduzem-se os riscos de exclusão indevida de proposta 

vantajosa em razão de seu aparente caráter inexequível. Assim, não apenas a fim de 

atender a interesse do particular licitante, mas, sobretudo, para assegurar a 

economicidade na contratação, deve a Administração, a fim de evitar a exclusão de 

proposta mais vantajosa possibilitar ao licitante demonstrar a exequibilidade de sua 

proposta, ou seja, comprovar que dispõe de meios para, assegurando retribuição 

financeira mínima ou compatível em relação aos encargos que terá de assumir 

contratualmente, fornecer bem, executar obra ou serviço com qualidade suficiente a 

atender plenamente a necessidade da Administração. 

4.17 – Diante o exposto RATIFICAMOS que o preço ofertado de R$ 3.990,00 

(três mil novecentos e noventa reais), é justo para a remuneração do profissional 

designado para a prestação dos serviços e ainda o recolhimento dos impostos previsto 

na legislação tributária. 
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4.18 – Oportuno dizer que existe uma diferença na formação de preços das 

empresas, algumas participam da licitação e buscam profissionais no mercado para 

terceirizar ou mesmo subcontratar o serviço, gerando um sobrepreço, outras possuem 

em seu quadro permanente, incluindo seus sócios profissionais capacitados para 

exercer a função, detentores do intelecto e formação necessários para tal, não 

necessitando subcontratar ou terceirizar a função. 

4.19 – Assim o que estamos vendo em 30 (trinta) páginas de recurso é a 

busca exaustiva de uma empresa por tumultuar o processo, afastar a vantagem da 

administração pública e convencer sem argumentos a deixar de contratar uma empresa 

sólida no mercado ao valor de R$ 3.900,00 para contratar a sua proposta ao valor de R$ 

5.250,00, ou seja, onerando o erário em 34%, tendo em vista uma simples alegação e 

julgamento soberano de preço inexequível supostamente praticado. 

 

5 – Do devido Direito ao Pedido: 

5.1  - Diante dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados em comum 

acordo com o Edital de Licitação, com a Legislação Vigente, e suas alterações, as demais 

normas que dispõem sobre a matéria, a RECORRIDA vem requerer: 

 

a) O indeferimento em sua totalidade do RECURSO 

ADMINISTRATIVO apresentado pela empresa RECORRENTE por não 

ter embasamento jurídico plausível de apreciação, visto que a 

RECORRIDA  atende as exigências do edital de licitação não existindo 

motivo no pleito de sua desclassificação. 

b) Assim ainda entendemos que esta Douta Comissão 

de Pregão deve primar pela VANTAJOSIDADE, pela ECONOMICIDADE, 

pelo JULGAMENTO OBJETIVO, pela tomada de decisão sem qualquer 

excesso de formalismo que somente afastam da administração uma 

contratação vantajosa. 
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c) Diante o exposto a RECORRIDA solicita que o 

processo continue sua fase cursiva objetivando a ADJUDICAÇÃO, 

HOMOLOGAÇÃO e CONTRATAÇÃO. 

d) Na oportunidade nos colocamos a disposição desta 

Douta Comissão de Pregão para caso necessário se promova uma 

diligência de instrução de demonstração dos custos e formação de 

preços. 

 

5.2 - A RECORRIDA informa ainda que visualiza claramente com toda 

convicção e certeza neste Processo Administrativo seu Direito Líquido e Certo somados 

ao Periculum Inn Mora o qual caso esta CONTRARRAZÃO for indeferida buscará 

judicialmente via mandado de segurança seus direitos reais. 

Nestes termos pede o devido deferimento. 

 

Florianópolis/SC, 09 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

TULNÊ SEBASTIÃO VELHO VIEIRA 

DIRETOR TÉCNICO E COMERCIAL 

DATA A SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ATUARIAIS, ECONÔMICOS E PREVIDENCIÁRIOS LTDA-
EPP 
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