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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Processo nº: 01205.000214/2020-02
Referência: Execução da OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO "GUILHERME DE LA PENHA" DO
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – SEIDO, localizado no Campus de Pesquisa do Museu
Paraense Emílio Goeldi, em Belém-PA, mediante o regime empreitada por preço global.
Requisitante: Núcleo de Engenharia e Arquitetura - NUENA
Assunto: ANÁLISE DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020.

À Diretoria do MPEG,
Senhora Diretora,
Esta CPL informa que, foi recebido o Recurso Administra vo da empresa PLANA
CONSTRUÇÕES COM E REPRES. LTDA
(SEI nº 6258573). Preliminarmente informamos que,
o recurso foi recebido dentro do prazo es pulado. O referido recurso tem como obje vo contestar o
Resultado de Julgamento das Propostas da TP nº 02/2020 divulgado no DOU de 10/12/2020 (SEI
nº 6243882) no qual declarou como vencedora a Proposta da Empresa CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA.
1. DOS RECURSOS:
1.1 Em síntese, o recurso apresentado pela empresa PLANA CONSTRUÇÕES COM E
REPRES. LTDA argumenta que:
Ao analisar a proposta da empresa vencedora CONDISA CONSTRUÇÕES,
identificou 03 (três) irregularidades, quais sejam, custo de mão de obra em
desacordo com os preços de mercado, taxa de encargos sociais inverossímil,
ausência de registro de tributação de encargos complementares, totalmente em
desacordo com o exigido no edital licitatório;
Com pode ser observado na proposta apresentada pela empresa CONDISA
CONSTRUÇÕES LTDA, a planilha de custos e preços teve como referência o mês
de Novembro/2020. No entanto, analisando a sua composição de preços unitários, o
preço empregado para “mão de obra” (custo horário) não coincide com o valor da
tabela em vigor da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021;
Logo, a composição de preços unitários de mão de obra do serviço (valor/hora)
apresentadas pela empresa vencedora são inferiores ao piso salarial normativo da
categoria, fixados em Convenção Coletiva, o que demonstra total irregularidade
com o edital e legislação trabalhista.
Cumpre ressaltar que, tanto a lei das licitações como o edital do presente certame,
deixam claro a respeito da desclassificação da proposta que não atendam as
exigência dos do edital, cujos custos dos insumos não são coerentes com os de
mercado.
A documentação apresentada pela empresa vencedora não comprova que os custos
dos insumos são coerentes com os de mercado, muito pelo contrário, estão bem
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abaixo dos valores previstos.
mesmo nas licitações julgadas pelo preço global, deve-se apresentar os preços
unitários, pois será por meio da somatória dos preços unitários que chegaremos ao
global e uma vez que esses preços variem em valores significativos para cima ou
para baixo do preço estimado, a proposta, se vencedora poderá causar graves
prejuízos para a Administração, muitas vezes configurando o jogo de planilhas.
Não obstante, a empresa CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA também descumpriu o
item 10.12.4.1 do edital de licitação ao apresentar taxa de encargos sociais
inverossímil.
Analisando a proposta da empresa licitante vencedora constatam-se vários erros na
sua planilha de encargos sociais.
Os encargos sociais tem extrema importância na verificação da exequibilidade da
proposta e a sua apresentação de forma incompatível em diversos aspectos
desclassifica, automaticamente, o concorrente.
Todavia, conforme já avençado, os critérios em questão foram ignorados pela
Comissão de Licitação que acabou por declarar vencedora a Concorrente
CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA ferindo os princípios da isonomia e ampla
concorrência ao permitir que suas concorrentes apresentassem novas propostas de
preço.
Note-se, que não há registro na planilha de “Encargos Sociais” e na planilha de
“Composições Unitárias”, os custos referentes aos ENCARGOS
COMPLEMENTARES em sua mão de obra, conforme previsto em lei, portanto, a
empresa não tributou sobre a mão de obra.
Os itens 8.1.4.1 e 8.1.4.2 do edital licitatório estabelecem a necessidade do licitante
apresentar de forma discriminada na Planilha de Custos e Formação de Preços os
valores relativos à mão de obra.
Na aferição do custo direto da mão-de-obra, incluem-se os salários das categorias,
também extraídos dos sistemas oficiais de referência ou outra fonte reconhecida
pela técnica de orçamentação, além dos encargos sociais e os encargos adicionais
ou complementares, cujo propósito é contemplar outras despesas com pessoal
especificadas em lei ou convenções coletivas de trabalho.
É obrigatório, nestes termos, a elaboração pelos licitantes de uma planilha de
custos unitários, capaz de demonstrar os custos unitários de todos os elementos
envolvidos na prestação de serviços, tendo em vista que esta é condição necessária
para que os serviços sejam licitados.
Assim, resta claro o descumprimento da empresa vencedora CONDISA, o qual não
trata de mero erro formal ou material, mas de clara ausência na prestação de
informações pertinentes e exigidas na apresentação da proposta, o que não foi
atendido, cuja consequência é a sua desclassificação.
Desta feita, a proposta da empresa CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA deve ser
desclassificada, por não atender os requisitos previstos no edital e,
consequentemente, classificar a empresa PLANA CONSTRUÇÕES COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP como vencedora do certame, por ter cumprido as
exigências previstas do edital licitatório, por ser medida de direito.

2. DAS CONTRARRAZÕES:
Esta CPL informa que, foi recebido para apreciação as Contrarrazões da empresa CONDISA
CONSTRUÇÕES LTDA (SEI nº 6274832). Preliminarmente informamos que, as contrarrazões também
foi recebida dentro do prazo es pulado.
2.1 Em síntese as contrarrazões apresentadas pela empresa CONDISA CONSTRUÇÕES
LTDA expõe que:
II.1 – Quanto a alegação do descumprimento do item 10.2.4.2. custos de insumos
em desacordo com os preços de mercado:
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"Trata-se, em verdade, de mero equívoco formal que em nada vicia a proposta
ofertada ou o preço global registrado como vencedor, nem tampouco resta tal
equívoco impassível de correção por esta recorrida, uma vez que trata-se de uma
proposta de preço por PREÇO GLOBAL, posto que, conforme consignam os itens
8.7 e 8.7.1 do edital"
"Ou seja, o erro apontado pela recorrente nada mais é do que o registro equivocado
de valor desatualizado para custeio de mão de obra na planilha de custos
confeccionada com base na tabela SINAPI de SETEMBRO/2020, registro este que
em nada compromete a proposta ofertada, posto que sua correção não representará
qualquer majoração do preço proposto.
Neste bojo, em respeito aos Princípios da Celeridade e Eficiência, esta recorrida
informa que não aguardará a abertura de prazo ou momento oportunizado pela
Comissão para saneamento do equívoco registrado, pelo que aproveita o presente
momento para fornecer sua planilha de composição de preços ajustada e
atualizada (ANEXA), onde é possível constatar a atualização do valor registrado a
título de preço unitário de mão de obra do serviço (valor/hora), alinhando-se aos
parâmetros fixados pela categoria, sem que, para tanto, tenha ocorrido qualquer
modificação do valor global da proposta ofertada."
II.2 – Quanto a alegação do descumprimento do item 10.12.4.1. da taxa de
encargos sociais inverossímil e itens 8.1.4.1, 8.1.4.2 e 10.12.4.3. ausência de
registro de encargos complementares:
"Não há qualquer lógica no argumento empregado pelo autor de que, ao invés de
registrar o percentual de 83,62% para custeio dos encargos sociais obrigatórios, a
recorrida registrou o percentual de 86,62%, ou seja, o percentual consignado na
planilha de composição de custos, a título de encargos sociais, é MAIOR do que o
percentual que o recorrido entende como o que deveria ser registrado, não
representando, portanto, qualquer prejuízo para a administração, nem tampouco
uma taxa inverossímil.
Aliás – CONFORME RESTA CONSIGNADO NA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
DE CUSTOS ANEXA, AJUSTADA E ATUALIZADA (SINAPI/2020) SEM
QUALQUER MODIFICAÇÃO DO PREÇO GLOBAL DECLARADO VENCEDOR
– restou consignado o percentual correto a ser empregado a título de custeio de
encargos sociais obrigatórios, o qual devido a recorrida ser optante do SIMPLES
NACIONAL, devem ser fixados no patamar de 77,73%.
O que ocorreu, em verdade, quanto a planilha de composição de custos impugnada
pelo recorrente, foi que a recorrida registrou o percentual de encargos sociais
(77,73%) em conjunto com o percentual atribuído para custeio de encargos
complementares (8,89%), os quais somados atingiram a taxa de 86,62%. Tal
equívoco já foi sanado na planilha de composição de custos anexa, onde já constam
desmembrados os percentuais atribuídos para cada um dos encargos
discriminados."

3. ANÁLISE DOS RECURSOS:
3.1 Por tratar-se de Julgamento eminentemente de Natureza Técnica, informamos que
o Núcleo de Engenharia e Arquitetura (NUENA) procedeu com reanálise documental bem como emi u
Memorando nº 466 (SEI nº 6270729), onde expõem sua análise acerca do Recurso e Contrarrazões
recebidos, sendo reproduzido abaixo.
3.2 Do recurso da empresa PLANA CONSTRUÇÕES COM E REPRES. LTDA referente à
Proposta da empresa CONDISA CONSTRUÇÕES, temos a manifestar o que segue:
III.1 – Quanto a alegação do descumprimento do item 10.2.4.2. custos de insumos em
desacordo com os preços de mercado:
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Ao analisar os Acórdãos nº 1811/2014 – Plenário e nº 2546/2015 – Plenário, do TCU,
entendemos que o erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não cons tui
mo vo suﬁciente para a desclassiﬁcação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoração do preço ofertado. (grifo nosso)
O Acórdão nº 719/2018- TCU Plenário prevê o seguinte:
"9.2.1. nos certames obje vando a contratação de obras públicas, não há
determinação legal que obrigue a Administração Pública a examinar as propostas dos
licitantes para observar se estes consideraram nos seus preços as despesas com mão de obra
decorrentes do cumprimento de acordo, convenção ou dissídio cole vo de trabalho, devendo
ser observadas as disposições dos arts. 48, 44, §3º, da Lei 8.666/1993, bem como os critérios
de aceitabilidade de preços e outros requisitos previstos no instrumento convocatório;
9.2.2. as licitantes, por sua vez, estão obrigadas ao cumprimento de acordo
cole vo, do qual foi signatária, bem como de disposições presentes em convenção ou dissídio
cole vo de trabalho, em observância ao art. 7º, inciso XXVI, da Cons tuição Federal de 1988, e
ao art. 611 do Decreto-Lei 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho) , que conferem
caráter norma vo a tais instrumentos, tornando obrigatória, assim, a sua observância nas
relações de trabalho;
9.2.3. as regras e critérios para elaboração de orçamentos de referência de
obras e serviços de engenharia pela Administração Pública, estão estabelecidos no Decreto
7.983/2013 – no caso de certames fundamentados na Lei 8.666/1993 que prevejam o uso de
recursos dos orçamentos da União –, bem como nos arts. 8º, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei
12.462/2011, e 31, §§ 2º e 3º, da Lei 13.303/2016, ou seja, devem se basear precipuamente
nos sistemas referenciais oﬁciais de custo (Sinapi e Sicro) ;
9.2.4. os sistemas referenciais Sicro e Sinapi, u lizados para fundamentar o
orçamento es ma vo das contratações de obras e serviços de engenharia pelo Poder Público,
consideram, de forma direta ou indireta, os parâmetros salariais e outras disposições de
instrumentos de negociação cole va de trabalho na formação de custos com a mão de obra;
9.2.5. as disposições existentes na Instrução Norma va MPOG nº 02/2008, que
foi revogada pela IN-Seges/MPDG 5/2017, são aplicáveis às contratações de serviços pela
Administração Pública, não versando tais atos norma vos sobre a contratação de obras
públicas;
9.2.6. em face do princípio do formalismo moderado e da supremacia do interesse público,
que permeiam os processos licitatórios, o fato de o licitante apresentar composição de custo
unitário contendo salário de categoria proﬁssional inferior ao piso estabelecido em
instrumento norma vo negociado é, em tese, somente erro formal, o qual não enseja a
desclassiﬁcação da proposta, podendo ser saneado com a apresentação de nova composição
de custo unitário desprovida de erro;"
Isto posto, assim como deverá ser procedida a correção do desconto linear ofertado na
proposta, deverá também ser feita a adequação dos salários dos proﬁssionais que estejam abaixo do
previsto em convenção cole va, SEM QUE ISSO RESULTE EM MAJORAÇÃO DO VALOR GLOBAL FINAL
OFERTADO, uma vez que ao realizar o aceite da proposta de preços e posteriormente habilitar a
empresa, o teor das propostas não poderá ser modiﬁcado.
I.2 – Quanto a alegação do descumprimento do item 10.12.4.1. da taxa de encargos sociais
inverossímil e dos itens 8.1.4.1, 8.1.4.2 e 10.12.4.3 ausência de registro de encargos complementares
A empresa CONDISA em contrarrazão apresentada, informou que houve equívoco no
preenchimento das planilhas de composição do encargo social. A mesma alega que os percentuais
adotados não promovem a inexequibilidade dos serviços unitários e que ao corrigir sua composição de
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encargos sociais e composição de preços unitários demonstra também que os valores adotados incluem
os encargos complementares necessários para a execução do serviço.
Ressaltamos que a avaliação de inexequibilidade não deve ser compreendida
isoladamente, principalmente neste caso onde o modelo adotado foi de empreitada por preço global.
Cabe ressaltar que a proposta da empresa CONDISA foi classiﬁcada como exequível,
portanto, ainda que haja inexequibilidade de itens isolados da planilha de custos não caracteriza mo vo
suﬁciente para a desclassiﬁcação da proposta, cabendo a empresa contratada assumir o ônus de suas
falhas.
O Tribunal de Contas da União possui diversos Enunciados neste sen do:
“A inexequibilidade de itens isolados da planilha de custos não caracteriza
mo vo suﬁciente para a desclassiﬁcação da proposta (art. 48, inciso II, da Lei 8.666/1993),
pois o juízo sobre a inexequibilidade, em regra, tem como parâmetro o valor global da
proposta”. (Acórdão 637/2017 – Plenário. Representação, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
"A existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custos e preços
das licitantes não enseja a desclassiﬁcação antecipada das respec vas propostas, devendo a
administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das
falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. Cabe à licitante suportar o ônus
decorrente do seu erro, no caso de a Administração considerar exequível a proposta
apresentada". (Acórdão 2546/2015-Plenário)
"Não restando conﬁgurada a lesão à obtenção da melhor proposta, não se
conﬁgura a nulidade do ato. ERRO NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE
PREÇO DO LICITANTE NÃO CONSTITUI MOTIVO SUFICIENTE PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DA
PROPOSTA, QUANDO A PLANILHA PUDER SER AJUSTADA SEM A NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO
DO PREÇO OFERTADO". (Acórdão 1811/2014-Plenário)
Em face do princípio do formalismo moderado e da supremacia do interesse público, que
permeiam os processos licitatórios, entendemos que as falhas apontadas conﬁguram como mero erro
formal se enquadrando no item 8.7 do edital, descrito abaixo:
proposta.

"8.7 Erros no preenchimento da planilha não cons tuem mo vo para a desclassiﬁcação da

8.7.1 A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde
que não haja majoração do preço proposto."
Em resposta ao recurso, a empresa CONDISA anexou à CONTRARRAZÃO, a planilha
orçamentária, composição de encargos sociais e planilhas de composição de preços unitários corrigidos
em cumprimento ao item 8.7 do edital. Em análise veriﬁcamos que a empresa preservou o preço
global ofertado e sanou as pendências encontradas.
Considerando que a empresa habilitada efetuou as correções apontadas sem majorar o
valor global ofertado, conforme fundamentado acima, RATIFICAMOS a decisão manifestada no
Memorando 440 (SEI:6226197) mantemos como classiﬁcada e vencedora a proposta da empresa
CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA.
4. DA DECISÃO:
4.1 Diante de todo exposto, e levando em consideração a reanálise documental e
Memorando nº 466 emi do pela Área Técnica, esta CPL decide por:
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a) Conhecer o recurso interposto pela empresa PLANA CONSTRUÇÕES COM E REPRES.
LTDA e no mérito NEGAR provimento, pois os erros no preenchimento da planilha de formação de
preço do licitante CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA não cons tui mo vo suﬁciente para a desclassiﬁcação
da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado.
b) Manter o Resultado de Julgamento das Propostas da TP nº 02/2020 divulgado no DOU
de 10/12/2020, o qual declarou como Vencedora a Proposta da Empresa CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA
no valor global de R$ 665.268,89 (seiscentos e sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e oito reais e
oitenta e nove centavos).
Por ﬁm, a CPL informa que esta Decisão será reme da à apreciação e manifestação da
Autoridade Superior, para emi r parecer acerca da Homologação do Resultado da TP nº 02/2020.
Atenciosamente,
Comissão Permanente de Licitação
Humberto Junior Costa Queiroz
Presidente da CPL

Dilson A. de Araujo Junior
Membro da CPL

Raul Fernando Novaes Junior
Membro da CPL

Documento assinado eletronicamente por Dilson Augusto de Araújo Júnior, Assistente em Ciência e
Tecnologia, em 23/12/2020, às 13:34 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Humberto Junior Costa Queiroz, Analista em Ciência e
Tecnologia, em 23/12/2020, às 14:22 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mc c.gov.br/veriﬁca.html,
informando o código veriﬁcador 6272406 e o código CRC A2B00AB7.

Referência: Processo nº 01205.000214/2020-02
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