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CONTRARRAZÕES ASSET PATRIMONIAL E INFORMÁTICA LTDA 
 

CONTRARRAZÃO : 
 
A ASSET PATRIMONIAL E INFORMÁTICA LTDA – PP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita 

no CNPJ n.º 73.849.069/0001-68 Basicamente questionou a exequibilidade da proposta. Citou doutrina 
de Marçal Justen Filho, e, de forma superficial entrou no mérito do cálculo da exequibilidade de proposta 
baseada no art. 48 da Lei de Licitações, n. 8.666/93. 

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. 

A lei cita: “condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório”. 
Pois bem, em relação ao preço ofertado, a L.A. SCHÄDLER tem convicção da exequibilidade do 

valor ofertado. Se trata de prestação de serviços que envolve tão somente 2 engenheiros civis. Assim 
sendo, não há insumos como materiais de construção, equipamentos especiais, etc.  

Quaisquer tentativas de aferição dos respectivos valores levarão em conta apenas o custo com 
dois profissionais. Sendo um deles o proprietário da empresa, esse custo cai pela metade.  

Alertamos para o fato ainda, que, temos ciência do desconto de 17 a 46% dos subitens 7.2 e 7.3 do 
edital. Logo, trabalhamos com hipótese não de R$ 151,00, mas de R$ 81,54 por laudo. O preço de R$ 
81,54 é possível devido ao montante de laudos a serem contratados. 

É obrigação de todos os participantes fiscalizarem a aplicação do referido desconto, inclusive 
remetendo ao ministério público a não aplicação do mesmo. A simples não previsão dessa cláusula no 
contrato já constitui motivo para denúncia aos mais diversos órgãos de fiscalização e controle, eis que 
caracteriza vício insanável digno de anulação de todo procedimento licitatório. 
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