
 

 

 

_____ 

RHEMA Concursos Públicos Ltda 
Rua Paschoal Conte, n.º 944 – Bairro Jardim Primavera – Lontras – SC – CEP: 89182-000 

Telefone: (47)98861-3981 || e-mail: contato@rhemaconcursos.com.br || site: www.rhemaconcursos.com.br 

Página 1 de 8 
 

 

RHEMA 
CONCURSOS 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Presidente da Comissão de Licitação do Município de Paulo 

Lopes/SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: Processo Licitatório n.º 49/2021 - Pregão Presencial n.º 08/2021    

Objeto: O Objeto desta licitação consiste na contratação de empresa para a Realização de Processo 
Seletivo Destinado ao Provimento de Cargos da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde do Município 
de Paulo Lopes/SC, conforme especificações constantes do anexo I – Termo de Referência. 
 

 

 

RHEMA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob n.º 41.215.780/0001-50, com sede na Rua Paschoal Conte, n° 944, Bairro Jardim Primavera, 

Município de Lontras, Estado de Santa Catarina, Cep: 89182-000, por sua representante legal infra-

assinado, tempestivamente, Art. 109, da Lei nº 8666/93, aplicável por força do Artigo 9.º da Lei 

Federal n.º 10520/2002, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor 

 

 

 

CONTRARRAZÕES 

 

 

em relação ao recurso interposto pela licitante SHEILA APARECIDA WEISS ME, apresentando no 

articulado as razões de sua irresignação. 
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I – DAS PRELIMINARES 

 

Busca a recorrente SHEILA APARECIDA WEISS ME, a aplicação de normativas, com torpe 

interpretação, ignorando absolutamente TODOS os preceitos relacionados ao tema “Licitações e 

Contratos Públicos”, em especial à Lei 10.522/2002 (Lei do Pregão) e à Lei 8.666/1993 (Lei de 

Licitações e Contratos Públicos, em vigência). Inclusive o próprio Tribunal de Contas da União – TCU, 

já se manifestou acerca do tema, emitindo a Súmula 262/2010, que permanece em vigência: 

 

SÚMULA Nº 262/2010  

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. 

(TC-008.457/2009-5, Ac 3.240/2010-P, DOU 08.12.2010) 

 

Antes mesmo da publicação da súmula 262/2010 o entendimento do Tribunal de Contas da União já 

era o mesmo: 

[...]No que se refere à inexequibilidade, entendo que a 

compreensão deve ser sempre no sentido de que a busca é pela 

satisfação do interesse público em condições que, além de 

vantajosas para a Administração, contentam preços que possam 

ser suportados pelo contratado sem o comprometimento da 

regular prestação contratada. Não é o objetivo do Estado 

espoliar o particular, tão pouco imiscuir-se em decisões de 

ordem estratégica ou econômica das empresas. Por outro 

lado, cabe ao próprio interessado a decisão a cerca do preço 

mínimo que ele pode suportar.[...] Nessas circunstâncias, caberá 

à administração examinar a viabilidade dos preços propostos, tão-

somente como forma de assegurar a satisfação do interesse 

público, que é o bem tutelado pelo procedimento licitatório 

(Acórdão 141/2008 - Plenário). 

 

A recorrente SCHEILA APARECIDA WEISS ME, convenientemente também ignora preceitos do próprio 

doutrinador invocado em sua peça recursal, o ilustre Marçal Justen Filho, que em sua obra 

Comentários à lei de licitações e contratos administrativos (São Paulo: Dialética, 2002. p. 473) nos 

traz o seguinte entendimento:  

Tem de reputar-se, também por isso, que o licitante cuja proposta 
for inferior ao limite do § 1º disporá da faculdade de provar à 
Administração que dispõe de condições materiais para executar 
sua proposta. Haverá uma inversão do ônus da prova, no sentido 
de que se presume inexeqüível a proposta de valor inferior, 
cabendo ao licitante o encargo de provar o oposto. 
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Ainda em relação ao tema de “inexequibilidade”, é interessante colacionar os comentários do 

Professor Marçal Justen Filho em sua obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos” – 16ª edição – pg. 869, que assim trata o tema: 
 

[...] Discorda-se do entendimento de que todas as hipóteses de 
inexequibilidade comportam tratamento jurídico idêntico. Ao 
contrário, deve impor-se uma diferenciação fundamental, 
destinada a averiguar se a proposta pode ou não ser executada 
pelo licitante, ainda que seu valor seja deficitário. A questão 
fundamental não reside no valor da proposta, por mais ínfimo que 

o seja - o problema é a impossibilidade de o licitante executar 
aquilo que ofertou.[...] , Logo, não há como estabelecer 
soluções padronizadas, aplicáveis a diferentes segmentos 
de atividades econômicas. Mesmo no âmbito interno de 
uma mesma atividade, existem diferenças marcantes. 
Como os custos são diversos para cada empresa e como 
cada qual apresenta uma estrutura operacional distinta, é 
perfeitamente cabível que a mesma proposta possa ser 
qualificada como inexequível para uma empresa e mereça 
enquadramento distinto para outra.. (grifo nosso) 

 

A recorrente SHEILA APARECIDA WEISS ME, tenta ainda eliminar de forma tácita as propostas de 

suas concorrentes, ato que vem a contrariar o disposto no Art. 48 da Lei 8.666/1993: 

Art. 48.  Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato 
convocatório da licitação; 

Parágrafo único. Quando todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras 
propostas escoimadas das causas referidas neste artigo. 

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. (grifo nosso) 

 

Por fim, a recorrente SHEILA APARECIDA WEISS ME, tenda induzir a administração em erro, pois não 

comprova absolutamente nenhum dos seus custos, sendo, portanto, unicamente os “custos” 

que ela teria para executar um evento desta natureza. Com este norteador não se pode penalizar 

a empresa RHEMA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA pelo fato da recorrente não conseguir 

reduzir seus próprios custos ou auferir contratos e/ou serviços por serviços mais 

modernos e com menor custo operacional. Cite-se ainda que chama de “irrisórios” determinadas 

despesas que a recorrida classificaria como preço abusivo (sendo mais de 50% acima do valor usual) 

ou ainda inclui despesa exorbitante de deslocamento e hospedagem, uma vez que a empresa RHEMA 

CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, contrário da recorrente, mantem equipe de aplicação e coordenação 
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em pontos estratégicos do estado (Além da sede, conta com equipes de aplicação em Chapecó, Videira 

e São João Batista), o que além de evidente redução de custos, gera capacidade operacional que a 

recorrente não possui. 

 

II – DA EXIQUIDADE DA PROPOSTA 

 

Inicialmente cabe destacar que a empresa RHEMA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA possui banca própria 

para elaboração das questões que compõe as provas de Concursos Públicos e Processos Seletivos, 

cujos profissionais não têm dedicação exclusiva a esta atividade, sendo absorvidos por outras 

atividades fins da empresa, que desta forma não gera um valor “fixo” por questão, apenas dedicação 

inerente a esta atividade, durante o expediente normal de trabalho. 

Denota-se também que a empresa RHEMA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA tem desenvolvimento de 

sistemas próprio, que perfazem aproximadamente 80% dos recursos tecnológicos, sendo seu custo 

de processamento de dados com aplicativos contratados, bastante diminuto, restrito ao ambiente de 

recepção das inscrições. 

Neste mesmo norte, por se ter equipe de tecnologia própria, a demanda de pessoal é muito inferior 

do que a recorrente SHEILA APARECIDA WEISS ME tem em seus eventos, sendo que mais de 95% 

das rotinas de trabalhos envolvendo um certame foram automatizadas, envolvendo análises de edital, 

elaboração de provas (diagramação e varredura), requerimentos, editais intermediários, recursos, 

correções eletrônicas, análise de títulos e provas práticas, que antes envolviam diversos profissionais 

e muitas horas de demanda, sendo reduzidas a poucos minutos, com alguns “cliques” no sistema de 

gestão. 

Destaca-se também que tem parque próprio de impressão, o que garante, além do custo menor 

de impressão e insumos, maior sigilo e segurança nas informações, uma vez que nenhuma informação 

transita em meio que não seja o ambiente interno da empresa. Este parque gráfico próprio ainda 

garante maior segurança quanto à personalização das provas, cartões resposta e demais itens 

inerentes ao certame, já previamente identificados com as informações de cada candidato, anulando 

eventuais erros operacionais. 

Ainda que os custos com questões envolvendo profissionais que não são absorvidos pela banca 

técnica da empresa, como anteriormente citado, devido à uma grande demanda e regimes 

diferenciados de pagamento, tem o custo médio girando em até R$ 10,00 por questão. 
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Inclusive os custos com a assessoria jurídica são reduzidos, pois conta com contrato fixo de 

profissional advocatício, não gerando custo efetivo por evento realizado, o que traz uma maior 

liberdade na composição de custos. 

Como já citado, diferente da recorrente SHEILA APARECIDA WEISS ME, dispomos de equipe técnica 

de aplicação de provas em bases estratégicas espalhadas no estado de Santa Catarina, em especial 

localizadas nos municípios de Videira (para atender ao meio oeste), Chapecó (para atender ao Oeste), 

São João Batista (para atender a região da Grande Florianópolis), além da própria sede (para atender 

ao Vale do Itajaí). Para o atendimento da demanda gerada pelo evento de Paulo Lopes/SC, será 

utilizada a equipe alocada em São João Batista/SC, não existindo, portanto, qualquer tipo de despesas 

com hospedagem e muito reduzida em deslocamento e alimentação (são apenas 120km de distância). 

Em relação aos procedimentos necessários para o combate e prevenção à COVID-19, a recorrente 

SHEILA APARECIDA WEISS ME parece adquirir os produtos a cada evento, em farmácias ou 

supermercados, face ao custo que incorpora ao item em sua peça recursal, enquanto a recorrida 

RHEMA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA adquire em grande escala (atacado), resultando em menos de 

R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 100 (cem) candidatos. 

Em resumo, a empresa RHEMA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA tem metodologia de trabalho muito 

diferente da recorrente, pautada em tecnologia, eficiência e redução de custos em sua rotina de 

trabalho, eliminando rotinas dispensáveis, alocando profissionais regionalmente, além de preparar e 

manter sua equipe sempre treinada e atualizada. Deste modo conseguimos fazer mais e melhor, por 

menos e em menor tempo. 

Por fim, tendo elencado os maiores tópicos de custos para o evento, de modo a assegurar a 

exequibilidade da proposta apresentada pela empresa RHEMA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, 

anexamos à presente peça a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Anexo I). Para elaboração dos custos 

apresentados neste anexo, consideramos um evento com 300 (trezentos) candidatos inscritos para 

os 32 (trinta e dois) cargos do evento. Este número é pautado pela estimativa do Município de Paulo 

Lopes/SC ao solicitar o orçamento, sendo superior ao último evento realizado. 

III – DAS EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

 

Apesar de já comprovado para esta nobre comissão, a empresa RHEMA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA 

reforça a comprovação da execução de diversos serviços semelhantes, em quantidades e 

características, por valores muito próximos aos ofertados, tendo sido executados de acordo com todas 
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as normas de seus editais. Os valores de contratação e execução podem ser visualizados nos 

respectivos portais de transparência, sendo alguns deles: 

• Município de Canelinha/SC (Processo Seletivo n.º 06/2021) - R$ 10.600,00 – 660 candidatos inscritos – 
Média de R$ 16,06 por candidato – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADO NA LICITAÇÃO; 
Link do evento: https://eventos.rhemaconcursos.com.br/informacoes/9/  

• Município de Antônio Carlos/SC (Concurso Público n.º 01/2021) – Remuneração exclusiva por inscrição, 
variando de R$ 8,83 a R$ 10,73, de acordo com o grau de escolaridade; 
Link do evento: https://eventos.rhemaconcursos.com.br/informacoes/24/  

 

Todos os eventos acima elencados, apesar de enviados os documentos comprobatórios nos anexos, 

também podem ser confirmados pela própria comissão, no portal da transparência de cada um dos 

entes contratantes. Notem que os dois eventos citados acima, são experiências realizadas na mesma 

região de Paulo Lopes/SC. 

Com estes elementos, considerando o valor do contrato de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 

reais), sendo o valor da proposta final ofertado pela RHEMA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, para o 

evento de Paulo Lopes/SC, com expetativa de 300 (trezentos) participantes, nós teremos: 

• Média de R$ 18,30 por candidato inscrito; 

Concluindo, o valor ofertado para realizar o evento de Paulo Lopes/SC condiz 

perfeitamente com o valor de mercado para serviços semelhantes, como 

amplamente demonstrado. 

Como forma de ilustração final, vamos demonstrar que a recorrente SHEILA APARECIDA WEISS ME, 

parece não estabelecer o mesmo critério de “exequibilidade”, quando é vencedora do certame, como 

o realizado pelo Município de Indaial, apresenta valores muito próximos ao que considera como 

“inexequível” para Paulo Lopes/SC, apresentando uma média de valor por candidato perto de 35% 

menor do valor correspondente em Paulo Lopes/SC. 

Neste certame no Município de Indaial a impetrante sagrou-se vencedora com a proposta de R$ 

24.000,00 (vinte e quatro mil reais), para um montante de 2.000 (dois mil) candidatos inscritos, 

perfazendo uma média de R$ 12,00 por candidato inscrito, como podemos verificar nos Anexos II e 

IIII. 

Esta situação ilustra perfeitamente que a própria recorrente SHEILA APARECIDA WEISS ME, em outro 

município, pratica preços até menores na média por candidato do que o ofertado em Paulo Lopes/SC. 

Isto posto, a própria recorrente chancela a exequibilidade da proposta de Paulo 

Lopes/SC, em situação similar. 
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IV – DA SUPOSTA FALTA DE APRESENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO E 

REGULARIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

Apesar de já comprovado para esta nobre comissão já ter demonstrado na própria sessão do processo 

licitatório para a recorrente, esta insiste em “afirmar que não foi apresentado comprovante de 

inscrição e regularidade do responsável técnico” da empresa RHEMA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA. 

Pois bem, como isto se configura apenas a falta de leitura dos documentos apresentados, extraímos 

trecho da certidão de registro e regularidade expedida pelo CRA/SC, cuja íntegra se encontra no 

processo licitatório: 

 

No recorte acima, com o intuito de facilitar a leitura pela recorrente, até destacamos o trecho onde 

informa que “A Pessoa Jurídica acima citada encontra-se registrada e adimplente com este Conselho, 

assim como seu Administrador(a) Responsável Técnico”. Pois bem, o termo “assim como” 

deixa absolutamente claro que o responsável técnico também está registrado e adimplente, 

cumprindo rigorosamente com as exigências do edital, relacionadas ao registro e regularidade perante 

ao CRA/SC, tanto da empresa, como de seu responsável técnico. 
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V – REQUERIMENTOS 

 

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o provimento das 

presentes contrarrazões, com efeito para que seja  

indeferida a peça recursal da recorrente SHEILA APARECIDA WEISS ME, mantendo como 

vencedora do presente certame a empresa RHEMA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, como 

já declarada pela comissão de licitação do Município de Paulo Lopes. 

Outrossim, lastreada nas contrarrazões, caso essa Comissão de Licitação venha a acatar as razões 

recursais apresentadas pela recorrente, faça este instrumento subir, devidamente informado, à 

autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93, observando-se 

ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 
Lontras/SC, 14 de outubro de 2021.  

 
 

_______________________________________ 
NELCY RATZMANN 
CPF: 946.799.759-20 

RHEMA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA 
 

 
Anexos – Partes integrantes desta peça: 

Anexo I: Planilha de Custos da empresa RHEMA CONCUROS PÚBLICOS. 
Anexo II: Edital de Licitação de Indaial/SC para 2.000 candidatos. 

Anexo III: Ata da Licitação de Indaial com os valores vencedores. 
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