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Barra do Rocha

Licitações

SETOR DE LICITAÇÕES

Barra do Rocha em 11 de Fevereiro de 2020
A
IVAN FABIANO SILVA DE OLIVEIRA
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO.
EXPEDIENTE: RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO

1. DO RELATÓRIO:
Trata-se de Recurso Administrativo onde a empresa IVAN FABIANO SILVA
DE OLIVEIRA solicita a desclassificação da empresa vencedora do certame com
base no argumento de que a planilha de preços da empresa estaria em
desacordo com as exigências contidas no edital. Em resumo a Recorrente
alega:
I.

Que, a composição do BDI da empresa estaria em desacordo com o
estabelecido na legislação vigente;

II.

Que, existem erros e inconsistências na planilha de formação de preços
da empresa vencedora;
Em síntese, é o relatório.

2. DA CONTRA RAZÃO APRESENTADA PELA EMPRESA DECLARADA COMO
VENCEDORA.
Conforme consta dos autos a empresa EH SOUZA FILHO ESTRUTURA
METÁLICA LTDA., apresentou contra razões ao Recurso administrativo ao tempo
em que apresentou planilha de preços com correções, sanando os equívocos
apontados e requerendo a aceitabilidade da planilha corrigida tendo em vista
que não houve alteração no preço global.
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3. DA ANALISE TÉCNICA EFETIVADA PELO SETOR DE ENGENHARIA
Conforme consta dos autos o setor de engenharia, na pessoa do
Engenheiro Geraldo Severino dos Santos Filho CREA/BA 73230, exarou
manifestação opinando favoravelmente a aceitabilidade da correção da
planilha tendo em vista que não houve aumento no preço global apresentado
pelo licitante considerado vencedor.

4. DO MÉRITO:

4.1 DO BDI:
Em primeiro lugar é necessário esclarecer que o aporte financeiro da
presente obra não é originário de recursos de repasse pela Caixa Econômica.
Em segundo lugar após analise do questionamento efetivado pela
empresa acima nominada o setor de licitações em conjunto com o setor de
obras e engenharia entende que o argumento trazido pela empresa não possui
condão para gerar desclassificação das propostas das empresas, vez que, a
inconsistência não gera conflito ou traz prejuízos no valor final dos orçamentos.
Ademais na composição de BDI das empresas constam as informações
exigidas no Decreto 7.983/2013 que dispõe que o preço global de referência
será o resultante do custo global de referência acrescido do valor
correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo:
(i) a taxa de rateio da administração central; (ii) percentuais de tributos
incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e
personalística que oneram o contratado; (iii) taxa de risco, seguro e garantia do
empreendimento; e (iv) taxa de remuneração do construtor.
4.1 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS:
A planilha de custos funciona como parâmetro para que a Administração
efetue uma contratação segura e exequível. Também é necessária para se
evitar problemas durante a execução dos contratos e facilitar a análise da
Administração Pública quando da ocorrência das alterações contratuais, a
exemplo do que ocorre no reequilíbrio econômico financeiro do contrato.
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Todavia, é pacífica na jurisprudência do Tribunal de Contas da União que
a planilha de custos e formação de preços possui caráter acessório, subsidiário,
numa licitação em que o critério de avaliação das propostas é o de menor valor
global.
Por sua vez, preconiza o § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93, que é possível
que a comissão de licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, promova diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, vedada, contudo, a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
O Tribunal de Contas da União, ao interpretar o dispositivo em comento,
entende que pode haver a correção da planilha de custos desde que referida
correção preserve o valor global da proposta. Vejamos:
Trata-se de analisar se, no âmbito da Concorrência 1/2013, ora em
comento, o ato que desclassificou a representante, por ter
detectado falhas em sua proposta de preços, destoou dos
princípios que regem as contratações públicas”.
Para tal, deve-se verificar se a natureza dos erros de
preenchimento na planilha de preços da representante
enquadram-se como meros erros materiais, como alega, ou se
travestem em erros impeditivos de oportunizar-se sua correção.
O erro material é tido como o erro de fácil constatação, cuja
detecção dispensa análise aprofundada, havendo flagrante
desacordo entre a vontade da parte e aquilo o que foi
manifestado no documento. Exige a correção da proposta, uma
vez que retrata a inexatidão material, ou seja, reflete uma situação
ou algo que obviamente não ocorreu.
Conforme se verifica, as falhas em comento disseram respeito,
comprovadamente, à atualidade do valor do ticket-alimentação e
ao cálculo do SAT, neste caso, tendo havido erro em operação
matemática. Em princípio, são erros facilmente perceptíveis de
preenchimento da planilha, sendo que a correção deles não
caracterizaria alteração do teor da proposta.
Ressalta-se que ambos os erros apontados na proposta da
representante dizem respeito a obrigações da contratada em
pagar os devidos encargos trabalhistas, que advém da norma
legal (art. 71 da Lei 8.666/93), pouco importando para tanto o
indicado na planilha de custos anexa aos editais de licitação.
Além disso, um dos erros, uma vez corrigido, minoraria o valor da
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proposta. Quanto ao outro, a representante comprometeu-se a
assumir os custos, reduzindo o percentual da margem de lucro.
Pelo que se verifica, a correção dos erros não macularia a
essência da proposta, não se vislumbrando prejuízos ao
atendimento do interesse público. Não se figura válido dizer que
esse tipo de correção prejudicaria o êxito do processo licitatório
ou retardamento desmedido do início da prestação dos serviços,
pelo contrário, em um processo em que houve apenas duas
concorrentes, faria com que se buscasse a proposta mais
vantajosa, ponderados os critérios de técnica e preço, gerando
economia de mais de R$ 1,8 milhão.
Nesse sentido, versa o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93: É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.
Quanto ao saneamento da proposta, o edital da Concorrência
1/2013 não é omisso, prevendo no item 14.2 (peça 3, p. 46) que: A
CPL e a Subcomissão Técnica, conforme o caso, poderão relevar
aspectos puramente formais nos documentos de habilitação e nas
propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não
comprometam a lisura e o caráter competitivo da concorrência.
Sobre o assunto, o Voto do Acórdão 4.621/2009-2C é esclarecedor,
inclusive, contendo exemplo aplicável à situação analisada, em
que houve erro de preenchimento de planilha, cuja correção não
acarretou aumento da proposta, uma vez que coberta por
diminuição na margem de lucro da empresa.
Releva ainda saber o procedimento a ser adotado quando a
Administração constata que há evidente equívoco em um ou mais
dos itens indicados pelas licitantes.
Não penso que o procedimento seja simplesmente desclassificar o
licitante. Penso sim que deva ser avaliado o impacto financeiro da
ocorrência e verificar se a proposta, mesmo com a falha,
continuaria a preencher os requisitos da legislação que rege as
licitações públicas - preços exequíveis e compatíveis com os de
mercado.
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Exemplifico. Digamos que no quesito férias legais, em evidente
desacerto com as normas trabalhistas, uma licitante aponha o
porcentual de zero por cento. Entretanto, avaliando-se a margem
de lucro da empresa, verifica-se que poderia haver uma
diminuição dessa margem para cobrir os custos de férias e ainda
garantir-se a exequibilidade da proposta.
Em tendo apresentado essa licitante o menor preço, parece-me
que ofenderia os princípios da razoabilidade e da economicidade
desclassificar a proposta mais vantajosa e exequível por um erro
que, além de poder ser caracterizado como formal, também não
prejudicou a análise do preço global de acordo com as normas
pertinentes.
Afirmo que a falha pode ser considerada um erro formal porque a
sua ocorrência não teria trazido nenhuma consequência prática
sobre o andamento da licitação. Primeiro, porque não se pode
falar em qualquer benefício para a licitante, pois o que interessa
tanto para ela quanto para a Administração é o preço global
contratado. Nesse sentido, bastaria observar que a licitante
poderia ter preenchido corretamente o campo férias e de forma
correspondente ter ajustado o lucro proposto de forma a se obter o
mesmo valor global da proposta. Segundo, porque o caráter
instrumental da planilha de custos não foi prejudicado, pois a
Administração pôde dela se utilizar para avaliar o preço proposto
sob os vários aspectos legais.
Em suma, penso que seria um formalismo exacerbado
desclassificar uma empresa em tal situação, além de caracterizar
a prática de ato antieconômico.
Rememoro ainda que a obrigação da contratada em pagar os
devidos encargos trabalhistas advém da norma legal (art. 71 da Lei
8.666/93), pouco importando para tanto o indicado na planilha de
custos anexa aos editais de licitação.

No mesmo sentido, o Acórdão 2.371/2009-P determinou a certa entidade
que se abstivesse de considerar erros ou omissões no preenchimento da planilha
de custos e formação de preços como critério de desclassificação de licitantes,
por contrariar o artigo 3º da Lei 8.666/93 e a jurisprudência deste Tribunal
Acórdãos 2.104/2004, 1.791/2006 e 1.179/2008, todos Plenário, e Acórdão
4.621/2009, da 2ª Câmara.
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No Relatório que acompanha a Decisão 577/2001-P, delineia-se a
hipótese fática ora apresentada, em que, constatado o erro, a
licitante propõe-se a corrigi-lo, arcando com os custos necessários
para manter sua proposta global:
Evidentemente espera-se não haver diferenças entre a informação
posta na planilha e aquela exigida pela lei ou pelo acordo. Mas, e
se houver? Só há duas alternativas, cuja validade cabe discutir.
1º) cata-se a proposta, mas o proponente tem que suportar o ônus
do seu erro (que resulta em uma oferta menos competitiva, se o
valor informado for maior que o exigido, ou em uma redução da
margem de lucro inicialmente esperada, na situação inversa); ou
2ª) desclassifica-se a proposta sumariamente, o que não deixa de
ser uma medida drástica, se considerarmos que a licitação não é
um fim em si mesma, mas meio para a Administração selecionar a
oferta que lhe for mais vantajosa, dentro dos limites de atuação
estabelecidos pelo legislador.

Assim, tendo em vista o caráter acessório das planilhas orçamentárias,
harmonizando-se os princípios do julgamento objetivo e do princípio da
vinculação ao instrumento convocatório com a busca pela proposta mais
vantajosa e a necessidade de utilização do formalismo moderado, entende-se
possível a correção de erros formais e materiais de fácil constatação nas
planilhas de custos, em todas as modalidades de licitação, desde que não haja
alteração do valor global da proposta e essa se mantenha exequível. Como é o
caso comento.
Ademais, corroborando o entendimento acima exposto, tem-se que as
normas que regem o processo licitatório devem(rão) sempre ser interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os participantes, desde que não
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.
3. CONCLUSÃO:
Dessa forma, conclui-se que a desclassificação da proposta seria medida
desproporcional e contrária ao interesse público.
O STF já se manifestou em questão semelhante (RMS nº 23.714/DF, 1ª T, em
5/9/2000), tendo entendido que: Licitação: irregularidade formal na proposta
vencedora que, por sua irrelevância não gera nulidade, se não vejamos:
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[...] Se a irregularidade praticada pela licitante vencedora a ela
não trouxe vantagem, nem implicou em desvantagem para as
demais participantes, não resultando assim em ofensa à
igualdade; se o vício apontado não interfere no julgamento
objetivo da proposta, e se não se vislumbra ofensa aos demais
princípios exigíveis na atuação da Administração Pública, correta
é a adjudicação do objeto da licitação à licitante que ofereceu a
proposta mais vantajosa, em prestígio do interesse público, escopo
da atividade administrativa.

Assim a comissão de licitação decide pelo indeferimento das razões
apresentadas no Recurso em tela mantendo como vencedora do certame a
empresa EH SOUZA FILHO ESTRUTURA METÁLICA LTDA.
É a decisão.
Que seja, publicada, encaminhada ás empresas para conhecimento e
apresentada de imediato ao prefeito municipal para ratificação.

_________________________________
Marcelo de Oliveira Lima
Presidente da Comissão de Licitação
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ATO DE RATIFICAÇÃO
Tomada e Preços nº 001/2020
ATO DE RATIFICAÇÃO:
Por entender que a decisão do setor de licitações coaduna com os
requisitos legais, acato a presente decisão no sentido de:

INDEFERIR o Recurso Administrativo apresentado pela empresa IVAN
FABIANO DA SILVA DE OLIVEIRA e por conseguinte manter como vencedora
do certame a empresa EH Souza Filho Estrutura Metálica Ltda., como
vencedora do certame em tela.
Diante de tais fatos para que não haja prejuízo ao interesse público
determino o andamento do processo de licitação com a efetivação do
contrato para execução do serviço objeto do certame.
Barra do Rocha – Bahia em 11 de Fevereiro de2020

Comunique-se, Cumpra-se e Publique-se.

___________________________________________
Prefeito Municipal de Barra do Rocha
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