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À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ – PMC. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. 
ASSUNTO: CONTRA-RAZÃO. 

 

REF.: RDC Nº 001/2018-PMC – CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
BÁSICO E EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ORLA DO 
MUNICÍPIO DE CAMETÁ, COM A CONSTRUÇÃO 
DO MURO DE ARRIMO, EXECUTADO SOBRE 
FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO TIPO TRILHO TR-
68 (METÁLICO), PAREDES EM CONCRETO 
ARMADO, ESP. 30CM, RESISTÊNCIA 40 MPA COM 
ATIRAMENTO TIPO ROCSOL COM 700 METROS 
DE COMPRIMENTO COM ALTURA DE 4,80M. 

 

 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARÉ EIRELI – EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede à Avenida Senador Lemos, 791, Ed. Síntese Plaza, Sala 608, Bairro 

do Umarizal, CEP n° 66050-005, Belém, Pará, inscrita no CNPJ sob o n° 20.079.555/0001-88, 

neste ato representada pela sua sócia-proprietária, Sra. Márcia Marta Ferreira, brasileira, 

divorciada, empresária, portadora da Carteira de Identidade n° 1836602 PC/PA, residente e 

domiciliada à Avenida Conselheiro Furtado, nº 457, Bairro Batista Campos, CEP n° 66025-

160, Belém, Pará, vem, tempestivamente, apresentar CONTRA-RAZÃO ao RECURSO 

INTERPOSTO pela empresa AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, conforme 

argumentação que passamos a arguir: 

DOS FATOS. 

No dia 20 de fevereiro do presente ano a Comissão Permanente de Licitação deu 

início à sessão relativa ao RDC Nº 001/2018-PMC que tem como objeto a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA 

ORLA DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, COM A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, 

EXECUTADO SOBRE FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO TIPO TRILHO TR-68 (METÁLICO), 

PAREDES EM CONCRETO ARMADO, ESP. 30CM, RESISTÊNCIA 40 MPA COM 

ATIRAMENTO TIPO ROCSOL COM 700 METROS DE COMPRIMENTO COM ALTURA DE 

4,80M. 
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 Na ocasião os representantes das empresas foram devidamente credenciados e os 

envelopes da Proposta de Preços e da Documentação de Habilitação foram recebidos 

pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, a qual, após análise por seus 

membros, permitiu que as empresas participantes dessem vista ao bojo documental. 

Na data de 19/03/2018, e depois de minuciosa análise da documentação, os membros 

da Comissão Permanente de Licitação, SABIAMENTE, decidiram por HABILITAR a 

empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARÉ EIRELI – EPP, pois comprovado 

estava o atendimento, por esta licitante, de todas as exigências editalícias, além, claro, desta 

contrarrazoante ter ofertado o menor preço global dentre todas as empresas licitantes. 

Em 26 de março de 2018 a empresa AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

inconformada com a CORRETA DECISÃO da Comissão Permanente de Licitação, e por 

meio de atitude desesperada, impetrou recurso administrativo, através do qual solicitou a 

inabilitação desta contra recorrente, entretanto o documento recursal não possui 

embasamento jurídico capaz de justificar o pedido nele contido, conforme arguição que abaixo 

segue. 

 
DA JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARÉ EIRELI – EPP. 

 
No recurso apresentada pela empresa AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA são enumerados supostos erros que teriam sido cometidos por nossa empresa, 

alegações estas sobremaneira equivocadas e para as quais apresentamos defesa, como 

segue: 

 
I. A alegação de não atendimento ao Item 7.4, “d” (Cronograma Financeiro) É 

IMPROCEDENTE, visto que esta contra recorrente apresentou o Cronograma 

Físico-Financeiro em total obediência aos ditames do documento editalício, 

segundo o qual: 

7.4. A licitante deverá apresentar a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO o 
ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS RDC PRESENCIAL N° 001/2018, por meio 
físico e magnético, com os documentos elencados a seguir: 
(...) 
d) Cronograma Físico-Financeiro preliminar (Anexo I.IV), com periodicidade de 
30 (trinta) dias corridos, não se admitindo parcela na forma de pagamento 
antecipado, observando-se as etapas e prazos de execução estabelecido neste 
Edital e seus Anexos. O cronograma deverá ser elaborado de acordo com os 
modelos constantes do Anexo I.IV – Orçamento, que será fornecido à empresa 
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vencedora. O Cronograma Físico-Financeiro apresentados pela empresa 
vencedora e aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ serão os 
elementos básicos de controle da Obra, como também elementos de referência 
para medição e pagamento e para a aplicação das penalizações previstas no 
edital de licitação, na forma da lei. (grifo nosso) 
 (...) 

 

O cronograma apresentado pela CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARÉ 

EIRELI – EPP está com periodicidade de 30 (trinta) dias, discriminado por etapa e 

com o resumo dos valores simples e acumulados, estando, portanto, completo e em 

consonância aos ditames editalícios. 

 
II. Os preços unitários pertinentes aos itens 2.2.1 (Gravidade sobre Rolos, exclusive 

Mobilização e Desmobilização), 2.2.2 (Emenda de Estaca de 50 ton) e 9.3 

(Topógrafo com encargos complementares), apesar de estarem em patamares 

abaixo do orçado pela Administração, possuem custos dentro do que é praticado 

em mercado, situação esta que pode ser facilmente aferida através da realização de 

diligência, como corretamente explicitado pela Comissão Permanente de 

Licitação, a qual utilizou-se de regra editalícia para a tomada da sua decisão, senão 

vejamos: 

7.6.2. Serão consideradas potencialmente inexequíveis as propostas 
com preços unitários inferiores à 70% (setenta por cento) do preço 
unitário previsto no orçamento previamente estimado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ para os quais serão feitas 
diligências a fim de comprovar sua exequibilidade. (grifo nosso) 

 
A equipe técnica da PMC agiu corretamente ao se utilizar da faculdade do 

diligenciamento para apuração da exequibilidade de alguns preços ofertados. Esta 

ação É PERFEITAMENTE LEGAL. 

Com sapiência, o jurista Marçal Justen Filho leciona: 

“Se o particular puder comprovar que sua proposta é exequível, não 
se lhe poderá interditar o exercício do direito de apresentá-la. É 
inviável proibir o Estado de realizar contratação vantajosa. A 
questão é de fato, não de direito. Incumbe o ônus da prova da 
exequibilidade ao particular. Essa comprovação poderá fazer-se em 
face da própria Administração, pleiteando-se a realização de 
diligência para tanto.” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 14º Ed, São Paulo: Dialética, 2010, p. 660) (grifo 
nosso) 

III. O mesmo que fora dito acima pode ser aplicado no caso dos itens 2.3.2 

(Regularização e compactação manual de terreno com soquete), 5.1.1 (Guia 
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(meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada “in loco” em trecho 

curvo com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 

12,5 cm altura), 9.1 (Engenheiro civil de obra pleno com encargos 

complementares), 9.2 (Engenheiro civil de obra sênior com encargos 

complementares), 9.4 (Encarregado geral de obras com encargos 

complementares), 9.5 (Apontador ou apropriador com encargos 

complementares), 9.6 (Almoxarife com encargos complementares), 9.7 

(Vigilante 1 e 2) e 9.8 (Vigilante 1 e 2), pois mesmo estando acima dos preços 

orçados pela Administração, possuem comprovada exequibilidade. 

 
A Planilha de Encargos Sociais apresentada por esta contra recorrente está 

CORRETA, como observado pela PMC. A utilização da taxa de horistas em algumas 

funções mensalistas, não representa erro insanável, como tenta impor a empresa 

AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Ora, cabe perfeitamente a 

aplicação da correção aritmética, a qual ainda poderá trazer minoração no preço 

unitário e conseguinte melhora do preço global ofertado. Tal mudança é 

extremamente salutar à Administração que busca alcançar a oferta mais vantajosa. 

 
IV. Ao afirmar que os itens 9.7 (Vigilante 1 e 2) e 9.8 (Vigilante 1 e 2) possuem 

unidade – mês – diferente da apresentada nas composições de preços unitários 

(horas), a empresa AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA tenta ILUDIR a 

douta Comissão Permanente de Licitação, pois em ambos os documentos esta 

contra recorrente utilizou a unidade mês, conforme contido na planilha base da 

PMC. 

 
Na falta de argumentos concretos, a recorrente tenta utilizar subterfúgios na 

tentativa de burlar o entendimento da Administração, porém uma calúnia, mesmo 

que exaustivamente repetida, nunca se torna um fato. 

 

No afã de justificar a existência das hipotéticas falhas desta contra recorrente a 

empresa AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA deixou o foco principal do processo 

licitatório em segundo plano. Sim, pois se esta contra recorrente e as demais licitantes forem 

inabilitadas, ficando somente a recorrente habilitada no certame, a PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA DEIXA DE EXISTIR, ficando o erário público limitado a uma única proposta, ou 

seja, sem qualquer opção de escolha. 
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A peça recursal da recorrente é tão descabida que chega a utilizar o termo 

superfaturamento, quando notoriamente O PREÇO GLOBAL OFERTADO PELA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARÉ EIRELI – EPP É O MENOR DENTRE 

TODAS AS EMPRESAS PARTICIPANTES, representado assim a PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO. 

No que tange à finalidade do procedimento licitatório, a legislação é cristalina no 

sentido de que se destina a (1) garantir a observância do princípio constitucional da isonomia; 

(2) a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração; e (3) a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

Entende-se, assim como a isonomia e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável são também tratados como princípios, que a seleção da proposta mais vantajosa 

manifesta-se como verdadeiro princípio licitatório. 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2005) nos diz: 

“O princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 
verdadeiro alicerce dele. O que é a seleção da proposta mais 
vantajosa, senão um mandamento das licitações públicas, servindo 
de base para a escolha do comprador público”. (grifo nosso) 

Marçal Justen Filho, por sua vez, assim conceitua o princípio da vantajosidade: 

“A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse 
coletivo por via execução do contrato. A maior vantagem possível 
configura-se pela conjugação de dois aspectos inter-relacionados. Um 
dos ângulos relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da 
Administração; o outro valor vincula-se à prestação a cargo do particular. 
A maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o 
dever de realizar a prestação menos onerosa e o particular se obrigar a 
realizar a melhor e mais completa prestação. Configura-se portanto, uma 
relação custo-benefício. A maior vantagem corresponde à situação de 
menor custo e maior benefício para a Administração”. (grifo nosso) 

 

Jessé Torres Pereira Júnior tem entendimento semelhante, qual seja: 

“Selecionar a proposta mais vantajosa é, a um só tempo, o fim de 
interesse público que se quer alcançar em toda a licitação (sentido 
amplo) e o resultado que busca em cada licitação (sentido estrito). 
Licitação que não instigue a competição, para dela surtir a proposta 
mais vantajosa, descumpre sua finalidade legal e institucional, 
impondo-se à autoridade competente invalidá-lo por vício de 
ilegalidade, a par de apurar responsabilidades administrativa e 
penal por desvio de poder, caracterizado que houver sido ato de 
improbidade administrativa [...]” (grifo nosso) 
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A economicidade, por seu turno, está intimamente conectada com uma relação de bens 

escassos confrontada com uma demanda sempre crescente. Trazendo isso para a realidade 

das licitações públicas temos que, dada a limitação fática dos recursos públicos, em face de 

uma demanda praticamente infinita por serviços públicos os administradores devem buscar 

sempre a otimização dos resultados econômicos com ênfase no fator na minimização dos 

custos. 

 
DO PEDIDO. 

  Ante todo o exposto, e demonstrado o sustentáculo jurídico da PROPOSTA DE 

PREÇOS apresentada pela empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARÉ 

EIRELI – EPP, vimos requerer que a JUSTA DECISÃO que CLASSIFICOU a empresa 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARÉ EIRELI – EPP seja MANTIDA, 

prevalecendo assim os princípios da economicidade e vantajosidade, essenciais à legalidade 

de todo e qualquer procedimento licitatório. 

Espera e pede deferimento. 

Belém, 04 de Abril de 2018. 

 

 

 


