
 

 

 

 

À  

Comissão de Licitações 

Município de Vargem Bonita-SC 

 

 

 

 

Referência n°:    Edital Tomada de Preços nº 003/2021 

Data da abertura da sessão:  19 de Julho de 2021. 

 

A Empresa PFG Poços Artesianos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 13.250.019/0001-38, inscrição estadual 138/0045980, com sede na Avenida Dom Pedro 

II, 245, Bairro São Paulo, CEP 99950-000, na cidade de Tapejara - RS, neste ato representada pelo Sr. 

Márcio Parisotto, brasileiro, solteiro, inscrita no CPF sob o nº 040.952.059-46, residente na Rua 9 de 

Agosto, 411, centro, na cidade de Tapejara/RS, na forma da Lei 8.666/93 Artigo 109 Inciso I Alínea 

“a”, vem interpor Contrarrazões, conforme fatos e fundamentos jurídicos descritos a seguir: 

 

.  

 

 

De acordo com o artigo 109 da Lei 8.666/93: 

 

Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabe 

recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou 

da lavratura da ata, nos casos de ”habilitação ou inabilitação do 

licitante. 

 

Ainda nos termos da Lei de Licitações, o artigo terceiro preceitua o seguinte: 

Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos. 

§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
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ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato; 

 

Nossa legislação é sábia quando invoca para si a observância do principio constitucional da 

isonomia, o qual obriga a administração a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e 

dita regras para que a mesma seja julgada e processada em conformidade com a igualdade de 

competitividade entre os licitantes. 

 

 

 

O presente Edital de licitação refere-se À “ contratação de empresa do ramo de engenharia, 

arquitetura e/ou construção civil para execução de obras de perfuração de 08 (oito) poços 

tubulares profundos nas Comunidades de Assentamento 09 de Novembro, Linha Piran, 

Linha Rio do Mato, Linha Tamanduá, Linha Passarin, Linha Spader, de Vista Alegre e do 

Carmo, conforme Projeto Básico constante do Anexo “E” deste Edital.” 

Na data de 04 de Agosto de 2021, a empresa Oeste Sul Prestadora de Serviços Gerais Ltda, 

interpôs Recurso Administrativo, a referida empresa não se conforma com o resultado do referida 

Tomada de Preços, onde ficou classificada em terceiro lugar. 

Alega em seu recurso que a proposta apresentada é inexequível. 

A lei 8.666/93 em seu artigo 48. 

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. (Redação dada pela Lei 

nº 8.883, de 1994) 

§ 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 
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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% 

(cinqüenta 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) 
 

O referido certame se refere a TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, quando se fala em inexequibilidade deve ser considerado o valor GLOBAL, pois a 

licitação foi regida por essa modalidade. 

1) Inexequibilidade do valor ofertado para itens da planilha de composição de 

preço: Consideram-se as propostas inexequíveis cujos valores sejam inferior a 70% (setenta por 

cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor orçado pela administração, ou 

b) Valor orçado pela administração; 

 

Ou seja, não se pode considerar inexequível alguns itens da planilha orçamentária para 

composição de preços, mas sim a proposta num todo, considerando julgamento da licitação – 

GLOBAL – o preço aparentemente inexequível, é perfeitamente viável, tanto que foi 

acompanhado por outras empresas. 

 

O valor orçado pela administração R$ 266.120,00. 

Propostas apresentadas: PFG Poços R$ 143.800,00 ; Agua Viva Poços Artesianos 

R$ 182.400,00, Oeste Sul Prestadora de Serviços R$ 191.400,00, e Hidrobrasil 

R$ 264.480,00. 

 

Média Aritmética: 143.800,00 + 182.400,00 + 191.400,00 + 264.480,00 = R$ 195.520,00 

      4 

a) calcular 50% do valor orçado pela Administração: (R$ 266.120,00 * 0,5) = 

R$ 133.060,00 

b) soma das propostas superiores a 50% do valor orçado pela Administração: 

consideradas 4 propostas acima de 50%, na soma total de R$ 782.080,00. 

c) calcular a média aritmética das propostas superiores a 50%: (R$ 782.080,00 / 4) = 

R$ 195.520,00 

Lei 8666/93, art. 48, § 1º, alínea ‘b’: ‘b. valor orçado pela administração:’ 

25. Sem necessidade de cálculos, o valor para a alínea ‘b’ é R$ 266.120,00 



 

 

 

 Para se chegar ao parâmetro, foi realizado o cálculo de 70% entre o menor dos valores 

(alíneas ‘a’ e ‘b’), chegando-se ao valor de R$ 136.864,00, o qual resultou do seguinte 

cálculo: (R$ 195.520,00 * 0,7) = R$ 136.864,00 

 

Este é o parâmetro a ser considerado para efeito de avaliar se a proposta é ou não 

considerada inexequível e, tendo em vista que a proposta apresentada pela PFG Poços 

Artesianos Ltda foi na monta de R$ 143.800,00, está enquadrada como exequível pela Lei de 

Licitações. 

Por fim, por qualquer ângulo que se analise, não há a mínima plausibilidade jurídica a tese da 

recorrente, devendo ser mantida integralmente a decisão proferida pela Comissão Permanente de 

Licitações, referente a PFG Poços como vencedora do certame. 

 

 

 

  Com todas as razões expostas acima, requer-se, como forma de observância aos preceitos 

legais: 

 

a) Que a comissão de Licitações mantenha o seu julgamento por estar correto e representar 

a realidade dos documentos apresentados pelas licitantes para fins de homologação do 

processo licitatório. 

b) Seja acolhida as Contrarrazões apresentadas, e o recurso da empresa Oeste Sul 

Prestadora de Serviços, seja julgado improcedente, tendo em vista que os motivos e as 

razões do recurso não coincidem. 

 

Sem mais, pede-se deferimento. 

 

Tapejara/RS, 10 de Agosto de 2021. 

 

_____________________________________                                          

PFG Poços Artesianos Ltda                                                               

Av. Dom Pedro II, 245, Bairro São Paulo                                                                                 

Tapejara – RS – (54) 3344-2121                                                                                     

CNPJ 13.250.019/0001-38   IE: 138/0045980  

Márcio Parisotto – CPF 040.952.059-46 

Representante Legal 

Do Pedido  
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