
                                                                                              
 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura /                                                                             
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte S.A. 

 

                                                      Av. do Contorno, 6.664 – Savassi– BH/MG – CEP 30.110-044                                                                        2/1 
 
 

 

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO  

URBEL/SMOBI 018/2019-CC – PROCESSO n.º 01- 099.536/19-48 
 

Ao décimo oitavo dia do mês de março de 2020, às 14h, na sede da Companhia 
Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL, Av. Contorno nº 6664, reuniu-se 
a Comissão Permanente de Licitação URBEL/SMOBI, nomeada pela Portaria Conjunta 
URBEL/SMOBI nº. 05/2019, para julgamento das propostas de preços das licitantes 
apresentadas no dia 06/02/2020. Em exame às propostas comerciais no dia 06/03/2020, a 
Comissão verificou que a licitante Cadaval Arquitetura e Urbanismo Ltda. não apresentou 
o detalhamento do Cálculo das Leis Sociais, conforme solicitado no item 10.5.2.3 do edital 
de regência, apresentando um documento intitulado “Detalhamento do Cálculo das Leis 
Sociais”, conforme fls. 828 dos autos do processo. De acordo com o teor desse documento, 
“a equipe técnica para a realização dos serviços é composta apenas por sócios e por 
consultores externos (pessoa jurídica), sendo assim, não haverá incidência de encargos 
sociais”. Considerando a vantajosidade da proposta, por ter apresentado o menor preço, à 
luz do disposto na Súmula nº 2621 do Tribunal de Contas da União – TCU e em homenagem 
ao princípio do formalismo moderado, esta Comissão, em sede de diligência, solicitou à 
referida licitante que esclarecesse como seria realizada a contratação dos consultores 
externos (pessoa jurídica), tendo em vista a previsão contida no item 19 do edital que 
possibilita a subcontratação diante da análise do caso concreto e autorização expressa da 
Administração. Em resposta, a licitante apresentou correspondência na qual informou que 
“os consultores externos serão contratados por meio de suas respectivas pessoas jurídicas 
(microempresas ou empresas de pequeno porte), respeitando-se o limite para 
subcontratação de até 30%, em conformidade e em atendimento integral ao disposto no item 
19 do Edital URBEL/SMOBI 018/2019-CC”. Em análise dessa resposta, a Comissão observa 
que, antes mesmo da execução do contrato, a licitante já conta com a subcontratação para 
a execução do objeto. A mera previsão da subcontratação no edital não autoriza de per 
si que a contratada, adjudicatária do objeto do certame, utilize-se desse 
expediente. Efetivamente, a subcontratação pressupõe expressa autorização da 
Administração, ponderada à luz do caso concreto, devidamente justificada na satisfação do 
interesse público e desde que adotadas as cautelas atinentes à aferição da capacidade 
financeira e técnica da subcontratada em relação à parcela do objeto cuja execução lhe 
incumbirá. Nesse sentido, registra-se entendimento do TCU: Portanto, a autorização para 
subcontratar deve ser requerida pela contratada, justificadamente, e, se for o caso de ser 
autorizada, será concedida com base na justificativa da contratada, na avaliação da 
conveniência da Administração, balizada pelos requisitos legais e pela natureza do objeto. 
Logo, a autorização para subcontratar é ilegal quando vedada pelo edital. Ainda que 
permitida pelo edital, é ilegal quando concedida sem motivação, sem avaliação do 
atendimento do interesse da Administração, sem demonstração de que é necessária à 
melhor execução do contrato. Nada há de excepcional nesse raciocínio. (TCU – Acórdão 

 
1 O enunciado da súmula é o seguinte: 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. 
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14.193/2018 – 1ª Câmara). Assim, a Comissão entende pela desclassificação da licitante 
por não atender ao disposto no item 19.2 do edital. Ato contínuo, a Comissão examinou a 
proposta da licitante Praxis Projetos e Consultoria Ltda. e constatou que não foi 
apresentado o detalhamento do Cálculo das Leis Sociais. Em homenagem aos princípios da 
isonomia e do formalismo moderado, esta Comissão, em sede de diligência, solicitou à 
referida licitante que apresentasse o detalhamento do item descrito acima. Na sequência, a 
Comissão analisou a proposta da licitante Urbe Consultoria e Projetos Ltda. e verificou 
que foram apresentados dois itens com preços unitários superiores aos valores máximos 
fixados na planilha orçamentária. Em homenagem aos princípios da isonomia e do 
formalismo moderado, esta Comissão, em sede de diligência, solicitou à referida licitante 
que apresentasse a correção dos preços dos dois itens. Em resposta, a licitante Praxis 
Projetos e Consultoria Ltda. apresentou o detalhamento e a Comissão, verificando a 
regularidade, entendeu pela classificação da proposta. Em resposta, a licitante Urbe 
Consultoria e Projetos Ltda. optou por não apresentar as correções solicitadas. Sendo assim, 
a Comissão, com base no item 11.5.1 do edital, entendeu por desclassificar a sua proposta, 
por ter apresentado preço unitário superior ao teto previsto na planilha orçamentária do 
edital. Assim, como resultado, a Comissão entende pela classificação apenas da proposta 
da licitante Praxis Projetos e Consultoria Ltda. E como mais nada havia a ser considerado, 
deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, segue 
assinada pelos membros da Comissão. A reunião foi encerrada às 16h50min. Belo 
Horizonte, 18 de março de 2020. 
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