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EDITAL DE LICITAÇÃO -  CONCORRÊNCIA SLU Nº 001/2019 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO -  PORTARIA SLU Nº 130, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.097.349.19.20 
 
ENCAMINHAMENTO PARA AUTORIDADE SUPERIOR. 
RAZÕES PARA JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

 

A Comissão Especial de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2019, referente à contratação dos ser-

viços de coleta de resíduos sólidos no Município de Belo Horizonte, instituída pela Portaria SLU Nº 

130, de 12 de novembro de 2019, vem, encaminhar os recursos administrativos, impugnações aos re-

cursos administrativos e demais manifestações interpostas pelas licitantes em face do resultado preli-

minar de classificação do certame, referente ao Lote 02, bem como as razões abaixo delineadas, nos 

termos do art. 109, §4º, da Lei Federal 8.666/1993. 

 

1. DA SÍNTESE DO PROCEDIMENTO. 
 

O Edital de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2019 foi publicado no DOM em 14/11/2019 e no 

DOE em 14/11/2019, iniciando, assim, o procedimento externo da concorrência para contratação dos 

serviços de coleta de resíduos sólidos no Município de Belo Horizonte, nos termos da Lei Federal 

8.666/1993. 

 

No total, 16 empresas licitantes foram habilitadas e estão concorrendo para o Lote 02.  

 

Abertos os envelopes de preço das empresas habilitadas para o Lote 02 na sessão pública realizada em 

13/05/2020, a seguinte ordem provisória de preços foi apresentada: 

 

EDITAL 001/2019 - COLETA - LOTE 02 

Colocação LICITANTES  Valor da proposta 

1 Sistemma Assessoria e Construções Ltda  R$  27.531.601,20  

2 Vina Equipamentos e Construções   R$  29.456.196,76  

3 Litucera Limpeza e Engenharia Ltda.  R$  30.028.755,08  

4 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda  R$  30.031.498,41  

5 Localix Serviços Ambientais Ltda  R$  30.520.945,00  

6 Consita Tratamento de Resíduos S/A  R$  31.299.019,00  

7 KTM Administração e Engenharia  R$  32.254.836,56  



 

2 

8 Consórcio BH Mais Limpa  R$  32.292.269,84  

9 Consórcio Limpa BH  R$  33.541.483,00  

10 Sanepav Saneamento Ambiental Ltda  R$  34.653.050,27  

11 B.A Meio Ambiente Ltda  R$  34.767.584,08  

12 Valor Ambiental Ltda  R$  35.427.689,80  

13 Trail Infraestrutura Eireli  R$  36.152.648,16  

14 Orbis Ambiental S/A  R$  36.785.997,08  

15 Consórcio Limpa Mais BH  R$  38.039.123,11  

16 Marquise Serviços Ambientais S/A  R$  41.017.502,60  

 
 

A empresa SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou o menor preço para o 

Lote 02 da Concorrência SLU 001/2019, no valor global/final de R$ 27.531.601,20  (vinte e sete mi-

lhões,  quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e um reais e vinte centavos), sendo este apenas um 

resultado provisório aferido naquela sessão pública, nos termos do item 7.4 do Edital SLU 001/2019, 

eis que ainda seria submetido à análise técnica e julgamento propriamente dito. 

 

A proposta da licitante LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA fora prontamente desclassifi-

cada do Lote 02 nessa sessão pública realizada no dia 13 de maio de 2020, por consagrar-se vencedora 

e adjudicada no Lote 01,  conforme determina o item 7.4,  Clausula XI - DO PROCESSAMENTO DA 

LICITAÇÃO, do Edital SLU 001/2019. 

 

Encerrada a sessão pública do dia 13 de maio de 2020, o procedimento foi suspenso para análise, 

deliberação e julgamento da classificação do Lote 02. 

 

A comissão especial de licitação realizou, com base no art. 43, §3º da Lei Federal 8.666/1993, diligên-

cias com as licitantes habilitadas para esclarecimentos de natureza financeira, contábil e orçamentária, 

conforme síntese já exposta no teor da decisão preliminar do Lote 02. As empresas B.A MEIO AMBI-

ENTE LTDA, SANEPAV AMBIENTAL LTDA e TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI não respon-

deram às diligências.  

 

As diligências foram solicitadas nessa fase do certame no contexto da análise da exequibilidade dos 

preços ofertados, no intuito de conferir oportunidade para as empresas licitantes justificarem suas co-

tações, nos termos do precedente do TCU abaixo delineado: 
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15. O Ministro Benjamin Zymler, relativamente ao Acórdão 363/2007 – TCU – 
Plenário, se pronunciou sobre a importância de que seja facultado aos licitantes 
a oportunidade de apresentarem justificativas para os preços cotados, com base 
em documentos que comprovem a viabilidade de suas propostas, como, por 
exemplo, contrato com o fornecedor do insumo, ou de demonstrar a peculiar 
situação que lhes permite cotar preços aquém daqueles apresentados pelos de-
mais licitantes. 
 
(ACÓRDÃO 2186/2013 - TCU - SEGUNDA CÂMARA) (Grifos Nossos) 

 

 

As respostas apresentadas pelas empresas para cumprimento das diligências se encontram disponíveis, 

nos autos do processo administrativo e nos seguintes endereços (site da PBH):  

https://prefeitura.pbh.gov.br/slu/licitacao/concorrencia-001-2019 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZjcJ_R2csZmmL87prcKwyZ0MC0yoeszo;  

 

A licitante VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES protocolizou petição em 05/06/2020, apre-

sentando argumentos contra a classificação da licitante SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRU-

ÇÕES LTDA, ao que não fora julgado pela comissão em sua decisão preliminar do Lote 02 (por ina-

dequação e intempestividade).  A referida manifestação se encontra disponível nos autos do processo 

administrativo e nos seguintes endereços (site da PBH):  

https://prefeitura.pbh.gov.br/slu/licitacao/concorrencia-001-2019  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eOUBMMLexw9o_i2ry7DJ3VkO9IZcQGoz. 
 

Feita a análise das propostas e das respostas às diligências apresentadas para o Lote 02, a Comissão 

Especial de Licitação proferiu o julgamento preliminar de classificação, desclassificando as seguintes 

empresas, pelos motivos a seguir delineados. 

 

2. DO JULGAMENTO PRELIMINAR DO LOTE 02 

 

Em síntese, segue análise das empresas que foram desclassificadas na decisão preliminar do Lote 02. 

 

A)  Sistemma Assessoria e Construções Ltda – R$ 27.531.601,20. 

 

A proposta da licitante SISTEMMA apresentou as seguintes incompatibilidades com regras do edital 

e/ou diferenças destoantes dos preços definidos como referencial no certame:  

 

Aferição da alíquota de PIS e COFINS 
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Impactos da tributação (IRPJ e CSLL) na proposta, con-
forme Lucro Presumido  

Elementos de composição dos caminhões - 1.1 a Depre-
ciação, os 1.2 Juros do Capital e a 1.3 Manutenção, de 

modo em geral 

Preços dos caminhões usados com significativo des-
conto 

Valores de EPI para coletores, motoristas e agentes de 
informação 

Valores de PPRA e locação de garagem 

 

 

A comissão de licitação concluiu, então, após realização de diligências, com base nos pareceres técni-

cos emitidos naquele momento, pela inexequibilidade da proposta da SISTEMMA, principalmente em 

razão do preço Vo dos seus caminhões e dos impactos do IRPJ e CSLL sobre o lucro da empresa, 

considerando o regime tributário de lucro presumido dessa empresa. 

 

A proposta de preço dessa licitante foi, então, desclassificada, com base na CLAUSULA XII – CRI-

TÉRIOS PARA JULGAMENTO, item 2, do Edital SLU 001/2019.  

 

B)  Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. 

 

A proposta da licitante LITUCERA apresentou as seguintes incompatibilidades com regras do edital 

e/ou diferenças destoantes dos preços definidos como referencial no certame:  
 
 

Elementos de composição dos caminhões - 1.1 a 
Depreciação, os 1.2 Juros do Capital e a 1.3 Manu-
tenção, de modo em geral 

Adicional noturno para coletores e motoristas de 
caminhão compactador. 

Encargos Sociais  
 
 

Mesmo após realização diligências para esclarecimentos, permaneceram alguns dos itens acima desta-

cados. Os mais relevantes são: a) o erro sobre a cotação do adicional noturno para coletores e motoristas 

de caminhão compactador, em desacordo com a CCT da categoria; b) a fixação de encargos sociais a 

menor. Segundo os pareceres técnicos que subsidiaram a decisão preliminar, a licitante não logrou 
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êxito em comprovar satisfatoriamente como suportaria os referidos equívocos. Veja trecho da análise 

técnica da equipe de orçamento da SLU a seguir:  
 

“Ocorre que a empresa, conforme seu próprio esclarecimento, não utilizou a quantidade 

de horas noturnas conforme determina a CCT para motoristas de caminhões e coletores 

de resíduos (CCT 2019X2019 STTRBH X SINDILURB, CCT 2019X2019 SINDEAC 

X SINDILURB- cláusula décima- adicional noturno), que por sua vez exige a remune-

ração de horas noturnas considerando a integralidade da jornada e não somente das ho-

ras, em tese, efetivamente trabalhadas (nota-se adicionalmente, que o cálculo da em-

presa é uma estimativa do número de horas noturnas trabalhadas, desconsiderando a 

variação desse quantitativo na prática operacional). Assim, não cumpre a regra editalícia 

de utilizar como parâmetros definitivos as determinações da referida CCT [...].”  
Análise técnica de orçamento – julgamento preliminar lote 02 

 

Sobre os impactos que o equivoco na cotação do adicional noturno gera na proposta, destacou a equipe 

de orçamento e equipe financeira da SLU: 
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Análise técnica de orçamento – julgamento preliminar lote 02 

 

Assim, com base nos pareceres técnicos em referência, considerando que a empresa não comprovou 

que os preços praticados são factíveis e refletem a realidade do mercado ou que o lucro é suficiente 

para a manutenção de suas atividades em razão de sua estratégia comercial, a comissão de licitação 

julgou pela desclassificação da proposta da LITUCERA, com base na CLAUSULA XII – CRITÉRIOS 

PARA JULGAMENTO, item 2, do Edital SLU 001/2019. 

 

 

C)  Localix Serviços Ambientais Ltda. 

 

A Comissão de Licitação declarou a desclassificação da proposta da empresa LOCALIX SERVIÇOS 

AMBIENTAIS LTDA apresentado para o Lote 02, em decorrência de sagrar-se vencedora do Lote 01, 

proposta que fora homologada e adjudicada, nos termos do item 7.4, da Clausula XI - PROCESSA-

MENTO DA LICITAÇÃO, do Edital SLU 001/2019.  

 

 

D)  B.A Meio Ambiente Ltda. (Recuperação Judicial) 

 

A proposta da licitante B. A. MEIO AMBIENTE LTDA apresentou as seguintes incompatibilidades 

com regras do edital e/ou diferenças destoantes dos preços definidos como referencial no certame:  

 

Aferição da alíquota de PIS e COFINS 
 
 
 
Conforme análises técnicas, a licitante apresentou alíquotas de PIS e COFINS cheia, apesar de enqua-

drada no regime não cumulativo, o que viola a Consideração No 2, do Detalhamento do BDI, Anexo 

II, do Edital SLU 001/2019. 

 

A licitante não respondeu à diligência realizada no dia 25/05/2020 pela Comissão de Licitação para 

esclarecer, complementar ou comprovar o uso de sua alíquota de PIS e COFINS cheia. 

 

Assim, por inconsistência da alíquota de PIS e COFINS, a proposta dessa licitante foi desclassificada, 

com base na Consideração no 2, do Detalhamento do BDI, Anexo II-C, do Edital SLU 001/2019.  
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E)  Trail Infraestrutura Eireli 

 

A proposta da licitante TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI apresentou as seguintes incompatibili-

dades com regras do edital e/ou diferenças destoantes dos preços definidos como referencial no cer-

tame:  

 

Valores dos caminhões no serviço de Coleta Domici-
liar e Diferenciada  

Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

 

 

A licitante não respondeu à diligência realizada no dia 25/05/2020 pela Comissão de Licitação para 

esclarecer, justificar ou comprovar a cotação de seu preço. 

 

Conforme análises técnicas, a licitante apresentou alíquotas de PIS e COFINS cheia, apesar de enqua-

drada no regime não cumulativo, o que viola a Consideração No 2, do Detalhamento do BDI, Anexo 

II, do Edital SLU 001/2019.  Assim, por inconsistência da alíquota de PIS e COFINS, a proposta foi 

desclassificada pela comissão de licitação, com base na Consideração Nº 2 , do Detalhamento do BDI, 

Anexo II-C, do Edital SLU 001/2019.  

 
 

F)  Marquise Serviços Ambientais S/A 

 

A proposta da licitante MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A apresentou as seguintes incom-

patibilidades com regras do edital e/ou diferenças destoantes dos preços definidos como referencial no 

certame: 

 

Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

Quantitativo de coletores e motoristas especificado para o 
serviço de Coleta Domiciliar e Diferenciada 

Quantitativo de caminhões e de reservas 
 
 

Conforme análises técnicas da equipe de orçamento da SLU, a licitante não seguiu os quantitativos 

indicados e obrigatórios presentes no ANEXO III, item 5.1 do Projeto Básico de Licitação e Projeto 
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Executivo de Serviços, para os itens de coletores e motoristas, Caminhões de 16 , 23 e 11 toneladas, o 

que representa um erro que impacta a proposta em 7%. Veja trecho da análise a seguir: 

 

“Após as diligências foi elaborada a seguinte análise: 

[...] 

Considerando que a licitante não seguiu os quantitativos indicados e obrigatórios pre-

sentes no ANEXO III , item 5.1 do Projeto Básico de Licitação e Projeto Executivo de 

Serviços, para Coletores e motoristas, Caminhões de 16 , 23 e 11 toneladas. 

Considerando que a empresa não informou a forma de absorção desse erro de planilha 

e que ele representa um impacto expressivo, de aproximadamente 7% do valor apresen-

tado pela empresa, entendemos que torna-se inviável a exequibilidade do contrato. 

Sendo assim, somos pela desclassificação da referida empresa ao certame licitatório 

SLU.’ 
Análise técnica de orçamento – julgamento preliminar lote 02 

 

Nas diligências realizadas, a licitante não comprovou como absorveria esses equívocos.  Por isso, a 

comissão de licitação julgou pela desclassificação dessa proposta, com base na CLAUSULA XII – 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO, item 2, do Edital SLU 001/2019. 

 

 

2.1. Quadro síntese das empresas desclassificadas na decisão preliminar do Lote 02: 

 

LICITANTES DESCLASSIFICADAS NO LOTE 02 - JULGAMENTO PRELIMINAR 

Licitante Preço Resultado 

Sistemma Assessoria e Construções Ltda R$27.531.601,20 DESCLASSIFICADA 

Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. R$30.028.755,08 DESCLASSIFICADA 

Localix Serviços Ambientais Ltda R$30.520.945,00 DESCLASSIFICADA (vence-
dora do Lote 01) 

B.A Meio Ambiente Ltda. (Recuperação Judicial) R$34.767.584,08 DESCLASSIFICADA 

Trail Infraestrutura Eireli R$36.152.648,16 DESCLASSIFICADA 

Marquise Serviços Ambientais S/A R$41.017.502,60 DESCLASSIFICADA 
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2.2 Da ordem de classificação na decisão preliminar do lote 02. 

 

As demais propostas foram classificadas no julgamento preliminar do lote 02 por atenderem aos crité-

rios definidos no edital. Tendo apresentado o menor valor logo após à empresa SISTEMMA, diante da 

desclassificação desta, a empresa VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES passou a ser vence-

dora na decisão preliminar do Lote 02, conforme tabela a seguir: 

 

LICITANTES CLASSIFICADAS NO LOTE 02 - JULGAMENTO PRELIMINAR 

Colocação LICITANTES  Valor da proposta 

1 Vina Equipamentos e Construções   R$  29.456.196,76  

2 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda  R$  30.031.498,41  

3 Consita Tratamento de Resíduos S/A  R$  31.299.019,00  

4 KTM Administração e Engenharia  R$  32.254.836,56  

5 Consórcio BH Mais Limpa  R$  32.292.269,84  

6 Consórcio Limpa BH  R$  33.541.483,00  

7 Sanepav Saneamento Ambiental Ltda  R$  34.653.050,27 

8 Valor Ambiental Ltda  R$  35.427.689,80  

9 Orbis Ambiental S/A  R$  36.785.997,08  

10 Consórcio Limpa Mais BH  R$  38.039.123,11  

 

 
 
 
 

3. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINSITRATIVOS, CONTRARRAZÕES 

(IMPUGNAÇÕES), MANIFESTAÇÕES E REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS APÓS 

DECISÃO PRELIMINAR DO LOTE 02. 

 

Após o julgamento preliminar do lote 02, ocorreram os seguintes atos a seguir: 

 

A) Interposição de recursos (todos tempestivos): 

- SISTEMMA contra a sua desclassificação; 

- EPPO contra a classificação da VINA; 

- LITUCERA contra a sua desclassificação; 

- LITUCERA contra a classificação da VINA e da EPPO; 
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B) Interposição de contrarrazões (todos tempestivos): 

- VINA contra o recurso da SISTEMMA; 

- VINA contra recurso da EPPO; 

- EPPO contra recurso da SISTEMMA; 

- EPPO contra recurso da LITUCERA; 

 

C) Interposição de manifestações: 

- VINA manifestando sobre a denúncia realizada por ela própria no MPMG contra a proposta da 

SISTEMMA, referente a questões contábeis desta, protocolo em 24/08/2020;  

- VINA complementando informações sobre questões contábeis da SISTEMMA em 26/08/2020; 

 

D) Realização de diligências pela Comissão de Licitação: 

- Diligência realizada em 22 de julho de 2020 com a empresa GOIAS BRASIL– confirmação do 

orçamento de uniformes elaborados pela empresa GOIAS BRASIL, apresentados pela SIS-

TEMMA em seus esclarecimentos; 

- Diligência realizada em 25 de agosto de 2020 com a empresa SISTEMMA – abertura de prazo 

para manifestar sobre o teor da denúncia realizada pela VINA no MPMG, referente a questões 

contábeis da SISTEMMA; 

 

- Diligência realizada em 26 de agosto de 2020 com a empresa SISTEMMA – abertura de novo 

prazo para manifestar sobre as informações complementadas pela VINA, referente a questões con-

tábeis da SISTEMMA; 

- Resposta da SISTEMMA para as duas supracitadas diligências de agosto de 2020, realizada tem-

pestivamente, protocolo em 31 de agosto de 2020; 

- Diligência realizada com a Junta Comercial de Goiás em 09 de setembro de 2020 para solicitação 

de certidão com dados de código de autenticidade dos livros contábeis da SISTEMMA; 

 

Esses foram os atos realizados após o julgamento preliminar do Lote 02 do presente certame, que se 

encontram disponíveis nos autos do processo administrativo e nos seguintes endereços (site da PBH):  

https://prefeitura.pbh.gov.br/slu/licitacao/concorrencia-001-2019 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZjcJ_R2csZmmL87prc-

KwyZ0MC0yoeszo. 
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4. DA ANÁLISE DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS,  CONTRARRAZÕES (IMPUGNA-

ÇÕES) E MANIFESTAÇOES (LOTE 02).  

 

A presente licitação é do tipo menor preço, sendo vitorioso o licitante que apresentar a proposta de 

MENOR PREÇO GLOBAL (menor preço global por lote), e cumprir todas as determinações contidas 

no presente Edital, nos termos do que dispõe o art. 45, §1º, inc. I, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

Assim, procede-se a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e com 

os preços correntes no mercado, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis, nos termos do art. 43, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

São desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação, bem 

como as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, 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, nos termos do art. 48 da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, nos termos do art. 44, §3º da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

Serão desclassificadas também as propostas com valor global superior ao limite estabelecido e preços 

unitários superiores aos constantes das planilhas do Edital, nos termos do art. 48, inc. II, da Lei Federal 

8.666/1993, e da Clausula XII – Critérios para Julgamento, Item 2.1, do Edital SLU 001/2019. 

 

Essas são as premissas legais fixadas pelo Edital de Licitação SLU 001/2019, bem como pela Lei 

Federal 8.666/1993, para julgamento da classificação das propostas no presente certame.  

 

A desclassificação das empresas LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, BA MEIO AMBI-

ENTE LTDA, TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI E MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A 

não foram objeto de recurso administrativo ou impugnação, confirmando, assim, a decisão preliminar  

do lote 02 quanto a essas licitantes.  
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Passa-se, a seguir, à análise dos recursos administrativos, contrarrazões, manifestações e resposta à 

diligência feita após julgamento preliminar do Lote 02.  

 

 

A) Do recurso administrativo da SISTEMMA contra a sua desclassificação, contrarrazões 

da VINA e EPPO, e manifestação da VINA em relação aos balanços contábeis. 

 

Em síntese, alega a recorrente SISTEMMA que: 

 

- a Comissão de Licitação violou preceito legal referente ao julgamento objetivo, ofendendo a vanta-

josidade, implicando em verdadeira decisão política e ilegal, por adotar diferentes critérios de julga-

mento para a sua proposta e para a proposta da empresa LOCALIX apresentada no LOTE 01;  

 

- O Vo dos caminhões da LOCALIX da proposta do Lote 01 são consideravelmente menores que o Vo 

da Recorrente para o presente lote; 

 

- a jurisprudência do Tribunal de Contas da União veda expressamente a desclassificação de proposta 

por interpretações distintas entre as propostas dos concorrentes, sob pena de violação ao instrumento 

convocatório; 

 

- A exequibilidade de sua proposta resta evidenciada quanto se aplica os parâmetros do art. 48, §1º, 

“a”, da Lei Federal 8.666/1993, a saber: preço superior a 70% sobre a média aritmética dos valores 

das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração; 

 

- Os custos com IRPJ e CSLL não podem ser arcados no lucro disposto no BDI, pois são despesas de  

natureza personalística, podendo ser custeados sobre outros itens da planilha ou até mesmo por outros 

contratos; 

 

- O entendimento do TCU se alinha pela possibilidade de exequibilidade nos preços com lucro mínimo 

ou zero; 

 

Eis o breve resumo do recurso da SISTEMMA. 

 

Releva notar que a presente licitação, regida pelo Edital SLU 001/2019, adota o tipo menor preço, que 

pressupõe a conjuntura de dois fatores para que uma proposta seja vencedora: a oferta do menor valor, 
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sendo este o critério norteador da ordem de classificação entre os licitantes, somado ao necessário 

cumprimento das exigências do edital e das leis.  

 

Portanto, a proposta mais vantajosa no esteio desse tipo de licitação evidencia não somente aspectos 

de caráter quantitativo financeiro, mas denota o cumprimento das exigências técnicas, orçamentarias e 

financeiras estipuladas pelo Edital e pela Lei. Tal normativa se impõe sobretudo para que a Adminis-

tração Pública, sob o pretexto da obtenção da proposta mais vantajosa, não contrate preços inexequí-

veis, que não atendam satisfatoriamente a finalidade buscada na contratação, evitando, assim, a frus-

tração do procedimento. Nesse sentido, expõe-se o comando legal previsto no art. 45, §1o, I da Lei 

Federal 8.666/1993 : 

 

Lei Federal 8.666/1993 
 
Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de lici-
tação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de 
licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo 
com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua afe-
rição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 
 
§ 1o  Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na moda-
lidade concurso:                  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a 
proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o 
menor preço; (grifos nossos) 
 
 

 

No contexto dos critérios de análise especificados no edital e na lei, está a exequibilidade das propostas, 

que, em sua natureza, exige a verificação da compatibilidade do valor ofertado, conforme parâmetros 

definidos no próprio edital ou no mercado. Nessa entoada, dispõe o art. 44, §3o, da Lei Federal 

8666/1993: 

 

§ 3o  Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbó-
licos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato con-
vocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.                 (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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A exequibilidade trata, assim, de importante análise que afere a possibilidade de cumprimento do preço 

ofertado  pelo contratado segundo critérios objetivos de mercado, não se resumindo, portanto, às for-

mulas de aferição descritas no art. 48, §1o, da Lei Federal 8.666/1993, que se prestam a fundamentar 

apenas uma presunção de inexequibilidade, nos termos da balizada jurisprudência, já apresentada no 

julgamento do Lote 01: 

 
19. A desclassificação de propostas em razão de preço tem por objetivo evi-
tar que a administração contrate bens ou serviços por preços excessivos, des-
vantajosos em relação à contratação direta no mercado, ou inexeqüíveis/irrisó-
rios, que comprometam a satisfação do objeto almejado com conseqüências da-
nosas à administração. 
20. No que se refere à inexeqüibilidade, 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, contemplem pre-
ços que possam ser suportados pelo contratado sem o comprometimento da 
regular prestação contratada. Não é objetivo do Estado espoliar o particular, 
tampouco imiscuir-se em decisões de ordem estratégica ou econômica das em-
presas. Por outro lado, cabe ao próprio interessado a decisão acerca do preço 
mínimo que ele pode suportar. 
21. Assim, o procedimento para aferição de inexeqüibilidade de preço de-
finido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei 8.666/93 conduz a 
uma presunção relativa de inexeqüibilidade de preços. Isso porque, além de 
o procedimento encerrar fragilidades, dado que estabelece dependência em 
relação a preços definidos pelos participantes, sempre haverá a possibili-
dade de o licitante comprovar sua capacidade de bem executar os preços 
propostos, atendendo satisfatoriamente o interesse da administração. 
22. Nessas circunstâncias, caberá à administração examinar a viabilidade dos 
preços propostos, tão-somente como forma de assegurar a satisfação do inte-
resse público, que é o bem tutelado pelo procedimento licitatório. 
23. Por essas razões, tivesse o certame chegado a termo distinto, caberia ao 
licitante vencedor demonstrar a exeqüibilidade de seu preço, na eventualidade 
de a administração vislumbrar a possibilidade de estar comprometida a regular 
prestação do serviço contratado.  
[…] 
(Plenário TCU -012.872/2007-3 - ACÓRDÃO Nº 287/2008 - inteiro teor em 
anexo) 
 

 

 
No esteio do entendimento do TCU, observa-se a necessidade de se examinar a viabilidade dos preços 

propostos caso a caso, de modo que sejam suportados pelo contratado sem comprometimento da regu-

lar prestação contratada. Tal análise, contudo, não tem o condão de adentrar à questão particular estra-

tégica e econômica do empresário, sendo necessário, nesse aspecto,  que se possibilite à licitante a 

chance de se explicar, justificar e comprovar satisfatoriamente a viabilidade e exequibilidade de seu 

preço.  
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Com base exatamente na premissa de permitir à licitante a comprovação da exequibilidade de seu 

preço, a Comissão de Licitação fez diligências com a SISTEMMA (e com outras empresas). 

 

Dentre os pontos de análise do preço cotado pela SISTEMMA, dois se relevaram como de maior im-

portância quanto ao tema da exequibilidade: os impactos do IRPJ e CSLL sobre a sua proposta, consi-

derando seu regime de lucro presumido; a remuneração dos insumos, especificadamente dos cami-

nhões, cujo preço de aquisição (Vo) e outros elementos apresentados apresentam relevantes descontos 

em se comparando com os preços indicados nos anexos do presente edital. 

 

Passa-se a análise de cada um dos referidos itens, bem como aos argumentos aduzidos pela SIS-

TEMMA em seu recurso administrativo. 

 

A.1) Do recurso da SISTEMMA - Dos impactos do IRPJ e CSLL sobre o lucro. 

 

Quanto aos impactos do IRPJ e CSLL da proposta da SISTEMMA, impende destacar, desde logo, o 

entendimento do TCU sobre a temática tratada, consolidação jurisprudencial esta que norteia a presente 

consideração da Comissão de Licitação. 
 

O TCU fixou a importante Súmula 254, aprovada na sessão plenária de 31/02/2010, que tratou da 

impossibilidade do IRPJ e da CSLL serem consubstanciados nas despesas indiretas (BDI) no orça-

mento base da licitação, nos seguintes termos: 

 
Súmula 254 do TCU 
O IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica – e a CSLL – Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – não se consubstanciam em despesa indireta passível de 
inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas ‘ BDI do orçamento-base 
da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que 
oneram pessoalmente o contratado. (grifos nossos) 
 

 

A referida súmula foi a conclusão de um amplo debate realizado no Plenário do TCU, desde o acórdão 

950/2007.  

 

A premissa que norteou o referido entendimento é de que o IRPJ e a CSLL, por serem caracterizados 

como tributos diretos, não se prestam a traduzir em repercussão econômica hábil a ser caracterizado 

no BDI, em razão da sua natureza personalíssima, e, portanto, não sujeito a repasse para a Administra-

ção Pública, sob pena de tal medida ser caracterizada como incentivo fiscal não previsto em lei. Veja 

importante trecho trabalhado pelas manifestações técnicas do referido julgado: 
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5. O percentual de BDI compõe-se dos custos indiretos e da previsão do lucro a 
ser aplicado ao custo direto de uma obra ou serviço para a obtenção do respec-
tivo valor total. Alguns tributos podem estar inseridos entre os custos indiretos 
do BDI, a depender da repercussão econômica de cada um deles. A repercussão 
econômica traduz a trajetória do ônus econômico do tributo. Há tributos em que 
o contribuinte de direito e de fato são pessoas distintas, ou seja, quem é obrigado 
por lei ao pagamento não é quem de fato suporta a carga tributária em definitivo.  
 
6. Nesse particular, consideram-se diretos os tributos que não se prestam à 
repercussão, ou seja, o contribuinte de direito, obrigado por lei ao paga-
mento, é quem, efetivamente, paga o tributo. Já os tributos indiretos se 
prestam à repercussão econômica, pois o contribuinte de direito efetua o 
pagamento, mas repassa o ônus ao contribuinte de fato.  
 
Documento 44.112.601-7 oficializado em 11/03/2010 às 10h e 46min. TRIBU-
NAL DE CONTAS DA UNIÃO Secretaria de Fiscalização de Obras Fls. 
 
7. Diante disso, apenas os tributos indiretos, tais como os destinados ao Pro-
grama de Integração Social - PIS, a Contribuição Social para Financiamento da 
Seguridade Social - Cofins e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISS, devem compor o BDI dos orçamentos, haja vista ser inviável a própria Ad-
ministração arcar com o pagamento de tributos que, por sua natureza, não se 
prestam à repercussão econômica, como é o caso do IRPJ e da CSSL. Em 
outras palavras, a própria contratada é quem está obrigada por lei ao pa-
gamento desses tributos, não podendo transferir esse encargo para a Admi-
nistração, pois caso contrário, ter-se-ia uma forma disfarçada e não pre-
vista em lei de ‘incentivo fiscal’. 
 
(GRUPO I –  CLASSE VII – Plenário TC-008.458/2009-2 – Acordão 
0625/2010) 
 

 

A manifestação técnica que subsidiou o caso alerta ainda que “o fato gerador e a base de cálculo da 

IRPJ e da CSLL estão associados à obtenção de resultados positivos pelas empresas (lucro). Desse 

modo, esses tributos podem até não ser devidos ao final do exercício, caso a empresa tenha prejuízo 

na totalidade dos contratos geridos”. Veja trecho a seguir do mesmo acordão supramencionado: 

 
8. Ademais, o fato gerador e a base de cálculo da IRPJ e da CSLL estão associ-
ados à obtenção de resultados positivos pelas empresas (lucro). Desse modo, 
esses tributos podem até não ser devidos ao final do exercício, caso a em-
presa tenha prejuízo na totalidade dos contratos geridos. Essa imprevisibi-
lidade de o lucro se realizar também torna inapropriada a inclusão desses tribu-
tos no BDI.  
 
9. Em síntese, esses tributos não devem compor o BDI dos orçamentos, 
tendo em vista possuírem natureza direta e personalística, não sendo razo-
ável a Administração suportar o ônus destes, haja vista as contratantes não 
poderem compensá-los, a exemplo dos tributos indiretos. Soma-se a esse 
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fato, a questão da falta de garantia da realização de lucro nas atividades da con-
tratada, para fins de recolhimento de IRPJ e CSLL. Esse entendimento está am-
parado em várias decisões deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1595/2006 – 
Plenário:  
 

‘9.5.11. exclua dos seus orçamentos parcelas relativas ao IRPJ e à 
CSLL, bem como oriente as licitantes, em seus editais, que tais tributos 
não deverão ser incluídos no BDI, por se constituírem em tributos de 
natureza direta e personalística, que onera pessoalmente o contrato, não 
devendo ser repassado ao ofertado, (...);’  

 
10. Assim, é oportuno e conveniente que o assunto seja sumulado, para permitir 
uma orientação, tanto para os gestores e ordenadores de despesa, como para o 
próprio corpo técnico do TCU, quanto à impossibilidade de inclusão do IRPJ e 
da CSLL dentre os tributos que compõem o percentual de BDI. 
 
(GRUPO I –  CLASSE VII – Plenário TC-008.458/2009-2 – Acordão 
0625/2010) (Grifos Nossos) 
 
 

  

Como conclusão, o ministro relator do TCU, o Dr. Augusto Nardes, acatou o referido encaminhamento 

da equipe técnica, lavrando a mencionada Sumula 254/2010: 

 
2. Assim, quanto ao mérito, manifesto-me em concordância com as instru-
ções e pareceres lavrados nos autos e ressalto que o entendimento a ser sumulado 
encontra-se pacificado no âmbito da Corte. 
 
3. Ademais, conforme dispõe o art. 85 do Regimento Interno, “A Súmula 
da Jurisprudência constituir-se-á de princípios ou enunciados, resumindo teses, 
soluções, precedentes e entendimentos, adotados reiteradamente pelo Tribunal, 
ao deliberar sobre assuntos ou matérias de sua jurisdição e competência”.  
 
4. Impende ainda destacar que, dada a ausência de manifestação dos Senho-
res Ministros, Auditores e Procurador-Geral, no que respeita à apresentação de 
emendas ou sugestões, vislumbro não haver óbices quanto à aceitação do teor 
do anteprojeto aprovado pela Comissão Competente, nos termos a seguir: 
 
“O IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica – e a CSLL – Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – não se consubstanciam em despesa indireta passível de 
inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI do orçamento-base 
da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que one-
ram pessoalmente o contratado.” 
 
(GRUPO I –  CLASSE VII – Plenário TC-008.458/2009-2 – Acordão 
0625/2010) (Grifos Nossos) 
 
 
 
 



 

18 

Diante, então, dos detalhes técnicos debatidos no referido precedente, verifica-se em que contexto 

a proibição de destacar os referidos tributos nos orçamentos públicos foi fixado pelo TCU, qual 

seja: a impossibilidade material desses tributos de configurar repercussão econômica hábil para 

transferir o ônus para a Administração Pública,  em razão de sua natureza personalíssima, sob 

pena de ter-se um “incentivo fiscal não previsto em lei”.   

 

Seguindo o referido entendimento sumulado,  o presente Edital SLU 001/2019 expressamente previu 

em seu texto, no item 2.3,  X – PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE No 02 a impossibilidade 

de incluir esses valores no BDI das propostas, veja a seguir: 

 

 
Edital SLU 001/2019 

 

Diante disso, tem-se que o próprio edital veda expressamente a inclusão dessas rubricas no BDI 

das propostas das licitantes, sem fazer ressalva alguma ao tipo de regime tributário adotado pela 

empresa (lucro real, presumido ou misto). 

 

Apesar disso, a concorrente VINA, segunda colocada do certame, Lote 02, alega que o referido enten-

dimento do TCU não se aplica quando se trata de empresas submetidas ao Lucro Presumido, conside-

rando a exatidão contábil de aferição dessa rubrica na proposta das empresas que optam por esse regime 

tributário.  Alega, com isso, que haveria um impacto acima de 10% sobre a proposta da SISTEMMA 

como um todo, o que tornaria o preço dessa empresa inexequível, diante do seu lucro de 2%. 

 

Contudo, apesar da insistência da VINA, tal entendimento não prospera diante dos recentes precedentes 

publicados pelo TCU. Senão, veja. 

 

Em recente trabalho realizado pela R. corte de contas, reafirmou-se o entendimento, no acordão 

205/2018, de que não se pode incluir “rubricas relativas a gastos com os tributos IRPJ e CSLL nos 

orçamentos básicos das licitações, nos formulários para proposta de preços constantes dos editais e 

das justificativas de preço, nas propostas de preços dos licitantes, seja na composição do BDI, seja 

como item específico da planilha ou orçamento”.  

 

Veja a análise técnica que subsidiou o julgamento desse acordão: 
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III - EXAME TÉCNICO  
 
[...] 
 
19. Ao contrário do sustentado pelo Parquet, reputa-se que o entendimento es-
posado no Acórdão 950/2007-Plenário acerca da irregularidade da inclusão das 
despesas de IRPJ e de CSLL nos orçamentos elaborados pela Administração ou 
nas propostas de preços apresentadas pelas licitantes, em que pese não tenha 
sido fixado expressamente em sua parte dispositiva, vinculou, sim, toda a Ad-
ministração, uma vez que foi expedida determinação ao MP, a qual alcançou 
todos os órgãos e entidades integrantes do Sisg.  
 
20. É cediço que as determinações expedidas pelo TCU, com fulcro no artigo 
43, inciso I, do RITCU, possuem natureza cogente, ou seja, são de cumprimento 
obrigatório pelos jurisdicionados, ficando sujeito, inclusive, à multa prevista no 
caput do artigo 58 da Lei 8.443/1992 aquele que deixar de cumprir a decisão do 
Tribunal, salvo motivo justificado, nos termos do §1o do referido artigo.  
 
21. Deixa-se de acompanhar, também, o argumento do MPTCU de que, passa-
dos todos esses anos após a publicação do acórdão paradigma, a regulação da 
matéria [no âmbito da IN SLTI/MP 2/2008] pela Administração ainda é dúbia, 
pois a efetividade da decisão proferida pela Corte de Contas não pode ficar à 
mercê da regulamentação da matéria nela tratada pelo Poder Executivo.  
 
22. Conforme visto acima, o teor da determinação endereçada ao MP no 
âmbito do Acórdão 950/2007-Plenário foi claro no sentido de que não se 
deve incluir rubricas relativas a gastos com os tributos IRPJ e CSLL nos 
orçamentos básicos das licitações, nos formulários para proposta de preços 
constantes dos editais e das justificativas de preço, nas propostas de preços 
dos licitantes, seja na composição do BDI, seja como item específico da pla-
nilha ou orçamento.  
 
23. Tendo em vista que não houve expedição de qualquer novo entendi-
mento do Tribunal capaz de alterar as disposições do Acórdão 950/2007-
TCU-Plenário, a determinação destinada ao MP está plenamente válida, 
razão por que a regulamentação da matéria por esse órgão ministerial deve 
estar em consonância com as conclusões esposadas na aludida deliberação.  
[...]  
 
(Análise técnica – Acordão 205/2018 – Plenário TCU) (Grifos nossos) 
 

 

A orientação do TCU que permanece vigente não apresenta reservas para qualquer que seja o regime 

tributário adotado pela empresa quando se trata da impossibilidade de inclusão das rubricas de IRPJ e 

CSLL no BDI das propostas. Nesse sentido, releva notar a clara menção feita pelo D. Ministro Vital 

do Rego, no registro do seu voto, quanto à questão do regime (referindo-se expressamente ao lucro 

presumido) e a impossibilidade do cômputo dessas rubricas nos preços pagos e orçados pelo Poder 

Publico: 
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[...] 
 
3. De fato, a jurisprudência deste Tribunal converge para o entendimento de que 
não cabe a inclusão daqueles tributos nos orçamentos de referência elaborados 
pela administração pública. 
 
4. Várias são as justificativas para a impossibilidade da contabilização 
dessas rubricas no cômputo dos preços orçados e pagos pelo poder público. 
A própria complexidade na definição da base de cálculo dos referidos tri-
butos, variável de acordo com o regime de tributação da pessoa jurídica, 
lucro real, presumido ou simples, inviabiliza a estipulação de critério obje-
tivo e isonômico para comparação de propostas de preços de licitantes su-
jeitas a regras diferentes. 
 
5. Ademais, o IRPJ e a CSLL compõem a natureza de tributos diretos, que 
não comportariam a repercussão econômica de forma direta, dada a imprevisi-
bilidade do lucro do exercício de licitantes, cujas inclusões na formação dos 
preços poderia resultar em privilégios ou obstáculos a quem participa de uma 
disputa, pois os montantes dependem do resultado que cada empresa venha a 
realizar. 
 
6. Historicamente o TCU vem se manifestando sobre o assunto, seja em 
casos concretos, seja em trabalhos que ditam orientações gerais para os jurisdi-
cionados, a exemplo dos acórdãos de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) 
e da própria Súmula TCU 254/2010: 
O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) não se consubstanciam em despesa indireta pas-
sível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) do orça-
mento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses 
tributos, que oneram pessoalmente o contratado. 
 
7. Como exemplo cito o próprio Acórdão 325/2007-TCU-Plenário, decisão 
contemporânea ao julgado objeto da Consulta, Acórdão 950/2007-TCU-Plená-
rio. Aquele decisum inaugurou neste Tribunal um estudo aprofundando sobre a 
composição do BDI para algumas obras do setor elétrico, cujas orientações fo-
ram paulatinamente aprimoradas e ampliadas para outros tipos de obras, o que 
resultou nos Acórdãos 2.369/2011 e 2.622/2013, todos do Plenário desta Casa. 
 
8. Ainda que tais decisões sejam direcionadas à execução de obras públicas, 
os mesmos preceitos e conceitos se estendem aos demais orçamentos e contratos 
que se valem da parcela de BDI na formação de seus preços. 
 
9. Por certo, a evolução da jurisprudência manteve o entendimento de que 
não se deve contabilizar tais tributos nas planilhas de preços dos orçamentos 
elaborados pela administração pública. No entanto, há de se avaliar qual o tra-
tamento a ser dado para aqueles casos em que o contratado inadvertidamente 
incluiu tais tributos em seu preço, seja porque o ajuste foi firmado em período 
anterior à consolidação da jurisprudência, seja por outro critério da formação de 
preço do próprio particular. 
 
[...] 
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13. A reflexão que trago à tona é a conduta esperada pela administração 
quando o orçamento contratado está em conformidade com os preços referenci-
ais. Nessas situações, não seria justo cobrar dos contratantes valores inseri-
dos no custo indireto do orçamento, ainda que sob a discriminação de IRPJ 
e CSLL, independentemente do momento da contratação, se anterior ou 
posterior à publicação do acórdão. 
 
[...] 
 
(Voto Ministro Vital Rego – Acordão 205/2018 – Plenário TCU) 
 

 

A dificuldade encontrada para se obter a aferição desses tributos se revela sobretudo na estipu-

lação de critérios objetivos e isonômicos na licitação para comparação de propostas de preços de 

licitantes sujeitas às regras tributárias diferentes, nos termos do quanto asseverado pelo Ministro 

Vital Rego no voto exposto acima. 

 

Soma-se a isso a característica personalística dos referidos tributos do IRPJ e CSLL, o que os 

impede de serem repassados para o Poder Publico,  já que seus custos oneram “pessoalmente” o 

contratado. Trata-se, assim, de questão que vai muito além de mera análise contábil matemática 

desses encargos. 

 

Exposto corretamente o entendimento supra, que prevalece atualmente no TCU, verifica-se o quanto é 

destoado o entendimento da VINA sobre a matéria, ao citar o próprio acórdão 205/2018 para funda-

mentar seu pleito. Em suas contrarrazões, ao citar o referido acórdão do TCU, a VINA  sustenta que 

as empresas devem prever indiretamente a absorção do IRPJ e CSLL no seu lucro. Veja alegação da 

licitante: 
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(Contrarrazões Vina – Lote 02) 

 

Trata-se de evidente distorção de entendimento sobre os mencionados precedentes. O que a R. Corte 

orienta nesses trechos destacados nos acórdãos em referência é que, caso a empresa tenha previsto no 

BDI a rubrica específica do IRPJ e CSLL, em propostas apresentadas antes do referido entendimento 

se consolidar no TCU,  estas não devem ser desclassificada do certame por tal motivo , uma vez que 

a empresa possui liberdade para arbitrar como iria suportar o onus econômico dos referidos 

impostos. O TCU não quer dizer com isso que as empresas deveriam taxativamente absorver tais 

impactos em seus lucros expostos no BDI, conforme tenta convencer a VINA. O seguinte trecho 

do acórdão 205/2018, quando faz alusão a outro precedente da corte (o acórdão 1.591/2010),  trata 

exatamente dessa questão: 

 

Análise técnica 

(...) 

15. Dessa forma, o Acórdão 1.591/2008-TCU-Plenário, seguido de vários outros pre-
cedentes, como os Acórdãos 581/2009, 1.906/2009, 1.984/2009 e 2.099/2009, todos 
do Plenário, em atenção ao princípio da segurança jurídica, passou a admitir – ressal-
vada a ocorrência de sobrepreço – a inclusão do percentual dos referidos tributos na 
composição do BDI para os contratos celebrados anteriormente à fixação do entendi-
mento no sentido de que tais parcelas não podem ser transferidas automaticamente ao 
contratante.  

16. A propósito, tal entendimento foi sustentado no âmbito do Acórdão 1.591/2010-
TCU-2a Câmara, conforme trecho do respectivo voto condutor transcrito abaixo:  

4. A deliberação que inaugurou tal posicionamento – o Acórdão 1.591/2008-
Plenário – não alterou o entendimento consubstanciado nos Acórdãos 
325/2007 e 950/2007, ambos do Plenário. Em verdade, ela trouxe, em atenção 
ao princípio da segurança jurídica, temperamento temporal aos critérios esta-
belecidos nesses acórdãos, passando a admitir – ressalvado se comprovada a 
ocorrência de sobrepreço – a inclusão do percentual dos aludidos tributos na 
composição do BDI para os contratos firmados anteriormente à fixação do 
entendimento no sentido de que tais parcelas não podem ser transferidas au-
tomaticamente ao contratante. Devo destacar, como precedentes que se segui-
ram ao Acórdão 1.591/2008-Plenário, os Acórdãos 581/2009, 1.906/2009, 
1.984/2009 e 2.099/2009, todos do Plenário desta Casa.  

5. Como discutido por ocasião da prolação do acórdão inaugural, a juris-
prudência desta Casa apenas obsta a inclusão desses tributos na composição 
do BDI, buscando alcançar a sua padronização e, em consequência, garantir 
maior transparência na execução dos gastos públicos. Não quer o TCU, com 
isso, impedir a sua inserção na composição dos custos das empresas privadas, 
pois, se assim o fizesse, estaria se imiscuindo na formação de preços privados 
e impedindo as empresas de embutir nos seus custos tributos ditos diretos. 
Desse modo, mesmo quando não incluídos destacadamente no BDI, o TCU 
não pode impedir a inserção de percentual destinado à satisfação do IRPJ e 
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da CSLL no bojo do lucro da empresa, eis que este é livremente arbitrado por 
ela segundo as condições de mercado e suas próprias aspirações. Assim, 
muito embora os tributos diretos não possam vir destacados, podem vir em-
butidos dentro do lucro da empresa.  

(Análise técnica – Acórdão 205/2018 – Plenário TCU) (Grifos nossos) 
 

No esteio do supracitado entendimento, há essa liberdade atribuída a empresa em destacar no BDI de 

sua proposta os referidos impostos, somente quando o fizera antes da consolidação do entendimento 

pelo TCU no Acórdão 950/2007.  Ademais, trata-se de uma faculdade/possibilidade, e não obrigato-

riedade atribuída à empresa. 

 

O Ministro Relator desse caso, o Dr. Aroldo Cedraz, destaca ainda que, para os contratos firmados 

antes da publicação do Acórdão 950/2007, por questão de segurança jurídica e preservação dos atos 

administrativos, com base na boa-fé objetiva, não se deveria exigir o ressarcimento desses tributos 

pagos pela Administração Pública. Trata-se do respeito à confiança legitima depositada pelo particular, 

apto a trazer a exceção à regra: 

 
8. Por outro lado, deve-se reconhecer, no âmbito da resposta a ser formulada, a neces-
sidade do atendimento ao princípio da segurança jurídica (proteção da confiança), como 
delineado pela Selog, mas também a busca da estabilização das relações jurídicas e da 
preservação dos efeitos dos atos administrativos que porventura tenham beneficiado 
terceiros de boa-fé, razões pelas quais entendo que podem ser mantidas, excepcional-
mente, para os contratos firmados até o advento do Acórdão 950/2007, as condições à 
época das respectivas celebrações, sem a necessidade de cobranças, das contratadas, 
dos ressarcimentos a título dos mencionados tributos, salvo se comprovada a existência 
de sobrepreço, em sintonia com os pareceres constantes dos autos.  
 
(Voto ministro Relator  AROLDO CEDRAZ – Acordão 205/2018 – Plenário 
TCU) (Grifos nossos) 

 

 

A supracitada exceção tratada pelo relator do caso, que consiste em não exigir-se o reembolso dos 

referidos tributos diretos pagos pela Administração ao contratado de boa-fé, por questão da confiança 

legítima, para contratos firmados até o advento do Acordão 950/2007, só mostra como a regra sobre a 

matéria continua válida e vigente para o TCU, de que é inapropriada a previsão da referida rubrica na 

composição do BDI. 

 

Por fim, há que destacar ainda outra distorção de compreensão perpetrada pela impugnante VINA, 

quando reproduz parte do acórdão 1214/2013 do TCU. Segundo a licitante, o órgão de controle enten-

deu, nesse precedente, quanto ao IRPJ e CSLL que “não há como se deixar de considerar esses tributos 
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como despesas efetivas incorridas pelos contratados” e que “a administração deve avaliar a exequibi-

lidade da proposta, no que se refere ao LDI, à luz dos regimes fiscais advindo da contratação [...]”. 

Veja a seguir:   

 

 
(Contrarrazões Vina – Lote 02) 

 

Esse acordão proferido pelo TCU em 2013, na verdade, trata de propostas de melhorias nos procedi-

mentos de contratação e execução de contratos de terceirização de serviços continuados na Adminis-

tração Pública Federal, no qual, em seu bojo, traz uma série de recomendações para a Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento.  O trecho destacado pela Li-

citante VINA em suas contrarrazões  é uma parte do relatório elaborado por uma equipe que 

fora constituída naquele processo para apresentar propostas de melhoria para o TCU. Não se 

trata de voto ou dispositivo da decisão do tribunal, apto a caracterizar um precedente jurispru-

dencial com força vinculativa. Veja a seguir: 

 
 
RELATÓRIO  
 
 
[...] 
 
4. Foi constituído, então, um grupo de estudos, composto inicialmente por servidores 
do MP, da AGU e do TCU, passando a ser posteriormente integrado também por repre-
sentantes do Ministério da Previdência Social, do Ministério da Fazenda, do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo e do Ministério Público Federal, que discutiram as-
pectos relacionados aos procedimentos licitatórios, à gestão e ao encerramento desses 
contratos. Destacam-se a seguir, os tópicos abordados pelo referido grupo:5. Trans-
crevo trecho do relatório que tratou dos pontos acima, firmado por representantes dos 
órgãos acima mencionados, em 8/12/2010 (peça 1).  
 
I. Breve histórico 
II. Gestão de Contratos 
a) Documentação exigida na fiscalização contratual b) Retenção de valores próxima ao 
final da vigência c) Validade das apólices de seguro 
d) Controle de encargos previdenciários e) Controle do recolhimento do FGTS f) Ou-
tros documentos 
g) Conta vinculada 
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III. Procedimentos Licitatórios  
a) Qualificação econômico-financeira b) Qualificação técnico-operacional 1. Local do 
escritório para contatos 
2. Atestados de capacidade técnica  
3. Experiência mínima de 3 anos 
4. Estrutura física e de pessoal compatíveis com o objeto 
5. Idoneidade dos atestados 
c) Qualificação técnico-profissional 
d) Garantia contratual 
e) Casos de parcelamento do objeto 
f) Técnicas de orçamentação 
g) Prazo de vigência dos contratos de prestação de serviço de forma contínua 
h) Percentuais de encargos sociais e LDI 
i) Domicílio bancário dos empregados na cidade ou na região metropolitana, instituída 
ou não, na qual serão prestados os serviços 
 j) Fixação de sanções   
l) Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica IV. Conclusão 
a) Experiência do TCU 
b) Resumo das propostas  
c) Proposta de encaminhamento  
5. Transcrevo trecho do relatório que tratou dos pontos acima, firmado por represen-
tantes dos órgãos acima mencionados, em 8/12/2010 (peça 1).  
[...] 
 
III – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  
[...] 
 
III.h – Percentuais mínimos aceitáveis para encargos sociais e LDI  
[...] 
 
217. No tocante ao LDI, cumpre mencionar que as despesas com tributos federais in-
corridas pelas empresas optantes pelo lucro presumido correspondem ao percentual de 
11,33%, sendo 4,8% de IR, 2,88% de CSLL, 3% de COFINS e 0,65% de PIS. 
 
218. É certo que o Tribunal de Contas da União já fixou orientação no sentido de que 
o IR e a CSLL não devem constar das planilhas de obra. Contudo, sendo despesas obri-
gatórias, incidentes inclusive sobre o total da receita, retidas antecipadamente pelo to-
mador do serviço, não há como se deixar de considerar esses tributos como despesas 
efetivas incorridas pelos contratados prestadores de serviços continuados e que impac-
tam significativamente o valor do contrato. 
 
219. A exemplo das empresas optantes pelo lucro presumido, a administração deve 
avaliar a exequibilidade da proposta, no que se refere ao LDI, à luz dos regimes fiscais 
advindos da contratação. Antecipe-se, contudo, que não devem ser aceitas, sem as de-
vidas justificativas, propostas que não contemplem o pagamento de todos os tributos. 
Do mesmo modo, lucro, como se sabe, pode ser maximizado com uma boa gestão de 
mão de obra, mas não se deve abrir mão de um mínimo aceitável, pois não é crível que 
prestadores de serviços estejam dispostos a trabalharem de graça para o Erário. Não 
fixar lucro mínimo é um incentivo para que as empresas avancem sobre outras verbas, 
como direitos trabalhistas, tributos e contribuições compulsórias, como tem sido praxe.  
 
220. Também as despesas administrativas, devem ser objeto de análise pela adminis-
tração, pois não é razoável que a empresa não possua esse gasto. No entanto, é aceitável 
que existam justificativas para reduzi-lo ou eliminá-lo, por exemplo, que a empresa 
administre muitos contratos, ou que se trate de uma empresa familiar, mas para isso a 
empresa necessita apresentá-las.  
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221. Concluímos, portanto, que os editais deveriam consignar expressamente as con-
dições mínimas para que as propostas sejam consideradas exequíveis, proibindo pro-
postas com lucro e despesas administrativas iguais a zero, entre outros, em razão de 
esse percentual englobar os impostos e contribuições não repercutíveis (IR, CSLL). 
Registre-se que o grupo não determinou quais seriam as condições mínimas ideais, de 
modo que deverá ser realizado estudo para determiná-las e, assim, possibilitar a imple-
mentação dessa proposta.  
[...]  
(Relatório  - Acórdão 1214/2013 – TCU – Plenário) 

 

Por outro lado, a conclusão do relator desse Acordão 1214/2013 é de que “o grupo não chegou a 

aprofundar os estudos suficientemente para chegar às conclusões mínimas que devem ser esta-

belecidas para que as propostas sejam consideradas exequíveis, de forma que a proposta final 

em relação a esse ponto foi a de que se deveriam aprofundar os estudos a respeito”. Vejo trans-

crição a seguir: 

 

 
(Voto  - Acórdão 1214/2013 – TCU – Plenário) 

 

Logo, não há nesse caso uma orientação jurisprudencial vinculativa no sentido contrário ao 

quanto asseverado na sumula do TCU 254/2010. Muito pelo contrário, restou evidenciado no 

voto do acórdão que os estudos não foram concluídos para definir condições mínimas de exequi-

bilidade para análise do LDI. 

 

Assim, não houve alteração da linha de jurisprudência adotada pela R. Corte de Contas, que 

continua aplicando o entendimento consolidado na súmula 254/2010, sendo indiferente o regime 

tributário adotado pela empresa, conforme restou confirmado no acordão prolatado pelo TCU 

205/2018, exposto acima. 

 

No presente caso da SISTEMMA, a nova análise técnica do setor financeiro da SLU, apesar de ratificar  

o cálculo para aferição do impacto do IRPJ e CSLL no regime de lucro presumido da licitante, destacou 

a impossibilidade de se apurar precisamente o déficit da empresa quando do lucro real, uma vez que 

lhe falta dados para análise, qual seja, os créditos compensatórios dos tributos. Assim, caso a empresa 

venha a mudar seu regime tributário para o lucro real, não se conseguiria verificar como seria exata-

mente o impacto tributário que o seu preço geraria.  
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A análise técnica asseverou ainda que a SLU não tem o poder fiscalizador da iniciativa privada quanto 

ao regime e planejamento tributário das empresas, caso contrário poderia prejudicar a economicidade 

dos processos licitatório, veja a seguir: 

 

 
(Análise técnica financeiro – Julgamento definitivo – Lote 02) 

 

Ao final, a equipe técnica destacou que a empresa deve assumir todos os ônus decorrentes de sua 

tributação, devendo ser responsável pela plena execução do contrato, devendo estar ciente das despesas 

tributárias que advém da possível contratação. Veja a seguir: 

 
Contudo, deve-se ter em mente que o risco de prejuízo sempre irá existir, em qualquer 
que seja o regime tributário da empresa, portanto, a administração deve agir com cau-
tela a fim de evitá-lo, entretanto no caso em questão, apesar de não termos dúvidas 
quanto aos cálculos anteriormente apresentados, a licitante vem apresentando em suas 
manifestações, veementemente, tanto em sede de diligência, quanto em respostas as 
impugnações das demais correntes do certame sobre a “proibição” de lançar em sua 
proposta, seja em suas composições de custos diretos ou na composição de seu BDI – 
Bonificação de Despesas Indiretas, o que nos leva a deduzir que a mesma está ciente  
de todas as despesas tributárias de suas atividades que encontram-se tributadas com 
base no Lucro Presumido, assumindo assim todos os ônus decorrentes de sua omissão 
em relação ao lançamento dos tributos frente a legislação pertinente, restando-nos tão 
somente, asseverar, que a licitante será plenamente responsável pela plena execução do 
contrato e de seus custos diretos e indiretos. 

 

(Análise técnica financeiro – Julgamento definitivo – Lote 02) 

 

Assim, a partir de uma leitura atenta em relação às orientações do TCU, a comissão entende ser 

procedente a alegação da recorrente quanto a impossibilidade de exigir-se das licitantes a absor-

ção do IRPJ e CSLL no lucro exposto no BDI, considerando que o próprio edital veda expressa-

mente a inclusão de tais itens nas propostas das licitantes, sem fazer ressalva alguma ao tipo de 

regime tributário (lucro real, presumido ou misto) da empresa.  
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Tem-se, então, o provimento do recurso da SISTEMMA quanto a esse item, e o não provimento da 

VINA em sua contrarrazão referente a mesma matéria.  

 

Também se julga pelo não provimento das contrarrazões da EPPO contra o recurso da SISTEMMA, 

ao reiterar o mesmo argumento de que a SISTEMMA não consegue absorver no lucro o impacto de 

seu IRPJ e CSLL. 

 

A.2) Do recurso da SISTEMMA - Da cotação do preço Vo para remuneração dos caminhões  

 

O Edital SLU 001/2019 remete-se às regras definidas no art. 48 da Lei 8666/1993 quando define os 

parâmetros para análise de preços inexequíveis, expressamente em seu item 2, XII - Critérios para 

Julgamento. Alem disso, prevê fórmulas para quantificar a remuneração mensal dos caminhões, as 

quais partem de premissas de mercado, tais quais: (Vo) = Valor aquisição do CAMINHÃO/ Valor 

aquisição do COMPACTADOR); (K) =  K de manutenção,  (n) = Vida útil, etc. 

 

O art. 48, II, da lei 8666/1993, por sua vez, ao qual faz alusão o edital, afirma que preços manifesta-

mente inexequíveis são “considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade atra-

vés de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado”. Em 

outros termos, para o presente certame licitatório, o preço de insumo inexequível é aquele que com-

provadamente não pode ser aferido ou justificado conforme lógica de preço de mercado.  

   

A empresa SISTEMMA, ao justificar a cotação de seu preço inicial de compra dos veículos (Vo),  na 

resposta na 2a diligência realizada em 16/06/2020, afirma que:  

 

"Os valores apresentados estão compatíveis com valores de mercado para veículos com 

ano de fabricação entre 2018 a 2020 com suas respectivas caixas coletoras compactado-

ras e implementos".  

 

Em seguida, complementa informando que possui disponível em sua frota caminhões novos (idade 

2020/2021) aptos a executar o contrato, mas não solicita renúncia.  Veja fotocópia da manifestação em 

epígrafe a seguir exposta: 
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Resposta à diligência – manifestação protocolizada em 19/06/2020 

 

 

De fato, o preço de compra inicial Vo elencado pela referida empresa é compatível para veículos de 

idade 2018, conforme tabela FIPE, de modo que sua cotação corresponde aos valores indicados pelo 

mercado. Releva notar que o Projeto Básico, Anexo III do presente edital, permite a execução do ser-

viço com veículos de idade de 5 anos de uso, de modo que a cotação do preço de compra inicial 

(Vo) possa considerar veículos nessa faixa de idade (vide subitem 9.3, item 9. VEÍCULOS E 

EQUIPAMENTOS, Projeto Básico). 



 

30 

 

Em nova análise orçamentária, a equipe técnica de orçamento da SLU concluiu que o Vo apresentado 

pela SISTEMMA em seus caminhões é compatível com o preço de mercado de veículos usados. Veja 

conclusão a seguir: 

 
 
“ A empresa SISTEMMA, ao justificar a cotação de seu preço inicial de com-
pra dos veículos (Vo),  na resposta à 2a diligência realizada em 16/06/2020, 
afirma que: "Os valores apresentados estão compatíveis com valores de mer-
cado para veículos com ano de fabricação entre 2018 a 2020 com suas res-
pectivas caixas coletoras compactadoras e implementos". Em seguida, com-
plementa informando que possui disponível em sua frota caminhões novos 
(idade 2020/2021) aptos  a executar o contrato, mas não solicita renúncia. 
 
[...] 

 
Sendo assim, com relação a esta referência, o V0 apresentado é compatível 
com os preços de mercado. Portanto, conclui-se que não há irregularidade 
evidente no valor considerado na composição orçamentária da empresa Sis-
temma que possa vir a indicar sua inexequibilidade. ” 
 

Análise técnica orçamentária – Recursos administrativos do Lote 02 

 

 

A equipe técnica da SLU esclarece ainda que mesmo se o parâmetro de aferição fosse a compra de 

veículos novos (o que não é o caso), ainda assim o desconto de 30% não configuraria preço irrisório 

necessariamente, veja a seguir:  

 
“Embora tenha sido identificada uma defasagem de preços entre o valor de 
veículos novos de mercado e o V0 apresentado na composição de custos 
da empresa Sistemma, esta licitante também esclarece que utilizará veícu-
los com ano de fabricação de 2018. Além disso, a diferença média de 
30% em relação aos valores de mercado não é relevante o suficiente 
para caracterizar preço irrisório”.  

 

Análise técnica orçamentária – Recursos administrativos do Lote 02 

 

Assim, o valor Vo dos caminhões da SISTEMMA, possuindo esteio na tabela FIPE de veículos 

usados de 2018, permitido pelo edital, não configura preço irrisório ou incompatível com o mer-

cado, sendo, por isso, exequível, nos termos do que dispõe o item 2, XII - Critérios para Julga-

mento do Edital SLU 001/2019, c/c art. 48 da Lei 8666/1993.  
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Releva esclarecer também que a afirmação da empresa quanto à disponibilidade de veículos em sua 

própria frota mostra-se desnecessária para justificar o Vo de seus caminhões, já que o preço apresen-

tado para esse item corresponde à cotação da tabela FIPE de veículos usados, sendo, portanto, compa-

tíveis com o preço de mercado.  

 

Nos termos do art. 44, §3º da Lei Federal nº 8666/1993, a questão da propriedade e da disponibilidade 

sobre equipamentos e instalações da empresa, no contexto da análise de preços na fase de classificação, 

somente são relevantes quando a licitante solicita renúncia da respectiva remuneração para justificar 

possível cotação de preço irrisório ou que esteja incompatível com o mercado. Trata-se de medida 

excecional permitida pelo referido dispositivo legal, quando se está diante de preços inequivocamente 

irrisórios. 

 

É nesse sentido que esta Comissão de Licitação, quando confere oportunidade às licitantes de justificar 

e comprovar seus preços, permite a demonstração de propriedade sobre insumos ou equipamentos, 

no contexto de verificação de preços irrisórios e da renúncia de remuneração de insumo. Veja disposi-

tivo a seguir: 

 
Lei Federal 8.666/1993 
 
Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios 
objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e 
princípios estabelecidos por esta Lei. 
 
[…] 
 
§ 3o  Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, ir-
risórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mer-
cado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instala-
ções de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração.     

 

Quanto ao tema, oportuna é a jurisprudência do TCU sobre a pertinência da propriedade de equipa-

mentos somente na análise de preço irrisório, no intuito de justificar-se possível renúncia de remune-

ração de insumos como medida excecionalmente aceita, precedente esse já apresentado no julgamento 

final do Lote 01 desta concorrência, mas cuja necessidade de aferição no atual julgamento no Lote 02 

também se impõe: 
Análise  
[...] 
 
14. A Lei 8.666/1993, em seu art. 44, § 3o, é explicita quanto à exceção que permite 
a apresentação de preços irrisórios e incompatíveis com o de mercado, devendo 
se referir a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 



 

32 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. Devem se tratar de 
recursos já existentes, e não de recursos ainda a serem adquiridos, de forma a 
preservar a Administração do risco do não cumprimento do contrato, em função 
de o preço a ser pago não permitir ao contratado adquiri-lo no mercado. Adicio-
nalmente, as razões apresentadas para o custo reduzido transcritas no item 7.3 
desta instrução não prosperam, pois o fato de o representante já possuir estru-
tura montada na AMRJ não se reflete diretamente no objeto fornecimento de 
material, mas sim na prestação de serviços. Do mesmo modo, o desejo assumir 
prejuízos na rubrica material para manter contrato com a AMRJ, pelo prestígio 
que isso traz, é uma decisão estratégica da representante que não se coaduna com 
a sistemática de aquisições presente na Lei de Licitações.  
 

 
15. O Ministro Benjamin Zymler, relativamente ao Acórdão 363/2007 – TCU – 
Plenário, se pronunciou sobre a importância de que seja facultado aos licitantes 
a oportunidade de apresentarem  justificativas para os preços cotados, com base 
em documentos que comprovem a viabilidade de suas propostas, como, por exem-
plo, contrato com o fornecedor do insumo, ou de demonstrar a peculiar situação 
que lhes permite cotar preços aquém daqueles apresentados pelos demais licitan-
tes. Mais especificamente, neste processo, apesar de ter tido a oportunidade, o repre-
sentante não trouxe elementos suficientes para descaracterizar como inexequível o 
fornecimento de materiais. O representante não possuía tais itens em estoque; a com-
pensação de uma rubrica (materiais) por outra (serviços) também não é razoável, 
abrindo espaço para 'jogo de planilha'; por fim, a argumentação da importância, para 
o representante, de possuir instalações no AMRJ também não oferece respaldo para 
justificar preços manifestadamente inferiores ao do mercado.  
 
16. Assim, o representante não logrou êxito em demonstrar a exequibilidade de sua 
proposta de preços. Somos, então, pelo não acatamento da medida cautelar pleiteada, 
bem como por não considerar inadequada a sua desclassificação com base no art. 48, 
inciso II, da Lei 8.666/1993.  
 

 
VOTO  
[...] 
 
11. O exame de propostas que se enquadrem como inexequíveis deve ser minuci-
oso por parte da unidade responsável pela licitação, de maneira a não se perder 
oportunidade de contratação por preço vantajoso à Administração Pública.  
 
12. No entanto, a situação em apreço é um caso limite dessa aferição de exequibi-
lidade. A proposta da representante para fornecimento da tubulação de aço car-
bono representa tão somente 1,66% do valor orçado pelo AMRJ. A planilha de 
preços constante do edital estimou o valor dessa rubrica em R$ 3.387.700,00, ao 
passo que a empresa Sand Serviços Ltda. ofereceu proposta de R$ 56.166,50.  
 
13. É o nítido exemplo de proposta irrisória, inadmissível, conforme disposto no 
§ 3o do art. 44 da Lei 8.666/1993. Nestes casos, a aceitação excepcional poderia 
ocorrer quando do fornecimento de "materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remune-
ração", mas o representante não logrou êxito em comprovar a mencionada sin-
gularidade.  
 
14. Suas alegações de que está em vistas de realizar volumosa compra dos materiais, 
que lhe permitiriam considerável desconto na aquisição, não são suficientes para que 
sua proposta, em patamar tão inferior ao estimado, possa ser aceita. Não possuir os 
insumos em estoque, como declarado pela própria empresa, importa em elevado risco 
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para a Administração, que, ao contratá-la, poderia ficar sujeita ao sucesso do processo 
de compra dos materiais para viabilizar a execução do contrato.  
 
15. A excepcionalidade prevista para aceitação de propostas irrisórias ou nulas, 
que se dá quando os materiais são de propriedade do licitante, advém da miti-
gação real de um risco para a Administração Pública, eis que os insumos para os 
quais o concorrente não realizou provisão em sua proposta, não demandariam 
novos gastos. Ou seja, é razoável admitir que a empresa licitante não preveja recur-
sos para aquele item, pois, de fato, eles não importariam em novas despesas.  
 

 
(ACÓRDÃO 2186/2013 - TCU - SEGUNDA CÂMARA) (Grifos Nossos) 

 

Assim, tem-se que os documentos juntados pela SISTEMMA para indicar a suposta disponibili-

dade de caminhões, não obstante o fato de apontarem para propriedade de empresa interposta, 

se mostram desnecessários para comprovação da compatibilidade do preço cotado para seus in-

sumos, uma vez que inexiste preço irrisório no seu Vo frente à média de mercado comprovada 

para caminhões de 2018. Em outros termos, a documentação de CRV’s em nome de empresa 

interposta não torna a cotação do seu Vo irregular e nem inapta para compra de veículos usados, 

conforme permissivo contido no Projeto Básico, no subitem 9.3, item 9. VEÍCULOS E EQUIPA-

MENTOS, que admite caminhões com idade de “cinco anos ao logo de todo o período de con-

trato”, veja a seguir: 

 

 
 

Além disso, impõe destacar que a cotação do preço da remuneração dos caminhões apresentados pela 

licitante em sua proposta corrobora com a ideia de compra de veículos usados (apesar dos relevantes 

descontos em alguns itens, como a manutenção), e não de aluguel ou outro formato que seja, vez que 

a empresa seguiu exatamente as fórmulas indicadas pelo edital para a composição desse custo, que, 

por sua vez, foram embasadas na logica de aquisição de veículos.  Veja orçamento apresentado pela 

empresa: 
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Proposta da empresa SISTEMMA – LOTE 02 

 

Por fim, a natureza jurídica da suposta disponibilidade dos veículos da SISTEMMA (se é aluguel, 

algum tipo de compra fiduciária ou outra forma de disponibilização de bens móveis, se poderão ser 

usados ou não para o futuro contrato) e a possibilidade ou não de executar o contrato com esse acervo 

apresentado pela licitante são matérias que, por não atrair, nesse caso, o instituto da renúncia sobre a 

remuneração dos insumos (prevista no art. 44, §3º da Lei Federal 8.666/1993), não competem ao jul-

gamento desta comissão, tratando-se de conteúdo inerente à fase posterior, quando da execução do 

respectivo contrato administrativo.  

 

Assim, em nova análise, não há constatação de inexequibilidade na cotação da SISTEMMA para 

o elemento (Vo), nos termos tem 2, XII - Critérios para Julgamento do Edital SLU 001/2019, c/c 

art. 48 da Lei 8666/1993, por estar compatível com a lógica de preço de mercado (tabela FIPE) 

para veículos de 2018.  

 

Tem-se, então, o provimento do recurso da SISTEMMA quanto a esse item, e o não provimento da 

VINA em sua contrarrazão referente a mesma matéria.  

 

 

A.3) Do recurso da SISTEMMA - Da alegação de quebra de isonomia em relação a análise do Vo 

dos seus caminhões. 

 

É preciso diferenciar o caso da LOCALIX do Lote 01, e o caso da SISTEMMA do Lote 02, para que 

se observe, desde logo, a falta de critério objetivo que sustentaria a quebra de isonomia alegada pela 

Recorrente.  

 

A LOCALIX apresentou preços de remuneração dos veículos com diferenças consideráveis em se tra-

tando de média de mercado, mas apresentou CRV’s de toda a frota em seu nome, fazendo comprovação 
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da propriedade, e, portanto, justificando o pedido de renúncia com base no art. 44, §3º da Lei 

8.666/1993.  

 

Na análise técnica feita no julgamento do LOTE 01, certificou-se que o preço do caminhão FORD 

1723, PBT de 23 toneladas, ano e modelo 2016, por exemplo, segundo tabela FIPE, é de R$ 137.167,00 

(vide Parecer – Pesquisa de Preço de Caminhão Usado – Julgamento 2ª Instancia do Lote 02). A LO-

CALIX cotou o preço Vo para Caminhão de PBT 23 toneladas em R$ 93.000,00, ou seja, uma diferença 

de mais de 30%, considerando tabela FIPE de veículos de 2016. Veja a seguir:  

 

 
Proposta – LOCALIX – Lote 01 

 

 

Quando em diligência (20/02/2020), realizada para a empresa justificar o relevante desconto no preço 

Vo de seus caminhões, a LOCALIX informou que possuía 273 caminhões em sua frota, veja a seguir: 

 

 

 

 

 
Resposta à diligência – manifestação protocolizada em 20/02/2020 

 

Ato continuo, a LOCALIX solicitou renúncia ao dizer que era proprietária desse vasto acervo de ca-

minhões: 
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Resposta à diligência – manifestação protocolizada em 04/03/2020 

 

 

Em nova diligência, para legitimar a solicitação de renúncia, a LOCALIX apresentou CRV’s de todos 

os veículos em seu nome: 

 

 
Resposta à diligência – manifestação protocolizada em 03/04/2020 

 

 

Diante do exposto, verifica-se que a cotação de preço da remuneração dos caminhões da LOCALIX 

baseou-se no critério da renúncia, encampado pelo Art. 44, §3º da Lei Federal 8.666/1993, exceção 

permitida legalmente para cotar preços irrisórios, conforme jurisprudência do TCU já demonstrado na 

presente análise.  

 

Tal situação de renúncia, com comprovação de propriedade sobre itens de insumo, ocorrida no 

julgamento da proposta da LOCALIX, Lote 01, não tem relação alguma com o que ocorre no 

julgamento do preço da SISTEMMA, Lote 02. 

 

A SISTEMMA cotou preços Vo de seus veículos com base na tabela Fipe de caminhões de 2018. Na 

nova análise técnica, certificou-se que sequer há configuração de preço irrisório na cotação do Vo da 

SISTEMMA, considerando que, de fato, seus preços correspondem a tabela de veículos com até 05 

anos de uso, conforme manifestação da própria empresa. Apesar disso, a licitante apresentou CRV’s 

de caminhões em nome de empresa interposta, embora não tenha solicitado renúncia. 

 

Além de desnecessário para justificar seu Vo, já que este corresponde a preços de caminhões 

usados, a documentação apresentada pela SISTEMMA é irrelevante para fins de se obter a re-

núncia de remuneração de insumos prevista no §3º do art. 44 da Lei Federal 8.666/1993.  

 

Trata-se de situações e critérios de análise distintos que não podem ser equiparados. É, por isso, incon-

sistente a alegação de quebra de isonomia, que pressupõe tratamento diferenciado em instâncias iguais. 

 

Improcedente, então, a referida alegação. 
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A.4. Do recurso da SISTEMMA – Da manutenção e da depreciação dos caminhões; 

 

Quanto à remuneração da manutenção dos veículos da SISTEMMA, embora evidenciado o relevante 

desconto dado a esse item de composição pela licitante, a nova análise da equipe de orçamento da SLU 

manifestou pela inexistência de evidência de preço irrisório, considerando a planilha de custo apresen-

tado pela licitante, baseado na execução de outros contratos de limpeza urbana que comprova o valor 

apresentado, bem como na média das 5 primeiras colocadas em relação a essa cotação. Veja a seguir:   

 

 

 
Análise técnica orçamentária – Recursos administrativos do Lote 02 

 

 

Quanto ao coeficiente de aceleração da depreciação apresentado pela SISTEMMA, entendeu a equipe 

técnica de orçamento da SLU que a empresa equivocou-se em fixar o mesmo valor para veículos 1 ou 

2 turnos, o que confrontaria norma técnica contábil. Contudo, em razão do impacto, o equivoco não 

seria suficiente para tornar a proposta inexequível: 

 

 

 
Análise técnica orçamentária – Recursos administrativos do Lote 02 
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Assim, tem-se a confirmação da exequibilidade da proposta da SISTEMMA, segundo nova análise da 

equipe de orçamento da SLU. 

 

A.5. Das contrarrazões da EPPO contra o recurso da SISTEMMA 

 

A EPPO alega em sua contrarrazões os seguintes argumentos contra o recurso da SISTEMMA, pe-

dindo, ao final, a desclassificação de sua concorrente: 

- Inexistência de quebra de isonomia entre o julgamento do Vo da LOCALIX (Lote 01) e o Vo da 

SISTEMMA (Lote 02) 

- inexequibilidade da proposta diante dos impactos de IRPJ e CSLL sobre o lucro, face o regime de 

lucro presumido da licitante; 

- existência de preços irrisórios quanto aos custos de pneu, locação de garagem e instalações, PPRA, 

uniforme e EPI, quando diante da média de cotação apresentada para esses itens entre as licitantes do 

lote 02; 

- depreciação, manutenção e valor residual não compatíveis para remuneração dos caminhões; 

-  a correção de todos os itens orçamentários aumentaria a proposta da SISTEMMA em 11,60%, tor-

nando o seu preço menos vantajoso que o da EPPO; 

 

De certo,  procede a alegação da EPPO de que inexiste quebra de isonomia entre o julgamento do Vo 

da Localix (lote 01) e do Vo da SISTEMMA (lote 02), uma vez que a recorrente SISTEMMA, ao 

alegar tal situação, iguala inadequadamente situações que são diferentes em si, conforme análise feita 

no item A.3 desse julgamento. 

 

Contudo, não prevalece o entendimento da EPPO quanto a inexequibilidade da proposta da SIS-

TEMMA por conta dos impactos do IRPJ e CSLL em seu lucro, considerando o regime de lucro pre-

sumido da empresa, conforme análise realizada no item A.1 desse julgamento.  

 

Quanto a alegação de que a SISTEMMA cotou preços irrisórios em relação aos custos de pneu, loca-

ção de garagem e instalações, PPRA, uniforme e EPI, também não prospera a alegação da EPPO, 

conforme análise técnica: 
 

Em relação ao custo de PPRA, em que pese a empesa Sistemma ter apresentado cotação 
de outra praça, pode-se considerar a cotação obtida como referencial de preço de mercado, 
demonstrando a existência de empresas que ofertam o preço contabilizado no orçamento. 
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A composição dos custos da administração local, notadamente os itens “garagem” e 
“PPRA”, são itens que, embora apresentem valores reduzidos, não caracterizam a inexe-
quibilidade da proposta da licitante Sistemma. 

A consulta quanto à estrutura de apoio a ser utilizada pela empresa Sistemma foi procedida 
em função da baixo valor de locação de garagem e instalações apresentado pela mesma. 
Entretanto, conforme consta do Edital, a logística de apoio é da empresa licitante, não 
sendo a empresa obrigada, portanto, a apresentar dados preliminares referentes às suas 
estruturas de apoio. O mesmo vale para a logística de distribuição de pessoal, não cabendo 
questionamento quanto a número de vales transporte fornecido. Quanto à estrutura física 
do local indicado pela empresa licitante, a referência do item 9.18.1 que trata das condi-
ções físicas da estrutura de apoio diz respeito à condição após a contratação.  

Ainda que se considerasse preços irrisórios para essas cotações de preço de garagem, PPRA e instala-

ções, o impacto de tais itens não seria suficiente para tornar a proposta inexequível, conforme esclarece 

a equipe técnica: 

Somadas essas observações a outras já elaboradas pela comissão de licitação, ainda não se 
apresenta consistência para indiciar definitivamente a inexequibilidade da proposta da em-
presa Sistemma. Se adotarmos as médias utilizadas por todas as empresas nos itens de 
PPRA e Locação de garagem e instalações, temos um impacto de 0,28% no orçamento 
global, que, se somadas as demais questões observadas não supera o lucro apresentado 
que é de 2%. 

 

Quanto ao uniforme e ao EPI, a comissão de licitação fez diligência junto a empresa Goiás Brasil 

Uniformes para confirmar a veracidade do orçamento apresentado pela SISTEMMA, assinado por 

aquela empresa fornecedora dos referidos insumos. A Goiás Brasil Uniformes comprovou a autentici-

dade do referido documento, não havendo como considerar, por isso, tal cotação como preço irrisório 

ou incompatível com o mercado. 

 

Quanto à remuneração de manutenção e o coeficiente de depreciação dos caminhões da SISTEMMA, 

tais itens restaram superados, conforme análise feita no tópico A.4 desse julgamento. 

 

Por todo o exposto, não prospera a alegação da EEPO de que a correção dos itens de orçamento da 

proposta da SISTEMMA alcança o impacto de 11,60%.  Por isso, julga-se pelo não provimento das 

contrarrazões da EPPO. 

 

 

A.6. Das contrarrazões da VINA contra o recurso da SISTEMMA 

 

A VINA alega nas suas contrarrazões que: 
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- os atestados de capacidade técnica apresentados pela SISTEMMA referem-se a contratos administra-

tivos de 2015, o que demonstra um período de 26 anos sem a referida empresa prestar atividade nesse 

ramo específico; 

- a proposta da SISTEMMA deixou de considerar diversos custos, bem como cotou preços considera-

velmente baixos; 

- a SISTEMMA apresenta dívida inscrita ativa na PGFN, o que impede a empresa de emitir a certidão 

negativa de débitos federais; 

- há insuficiência na cotação dos valores de EPI na proposta da SISTEMMA;  

- o orçamento apresentado pela SISTEMMA, elaborado pela empresa GOIAS BRASIL UNIFORMES 

para compra de EPI, não confere com o orçamento que a VINA obteve da mesma empresa GOIAS 

BRASIL UNIFORMES para a aquisição do mesmo item; 

- há inconsistência na cotação de preços da administração local pela SISTEMMA, com destaque para 

ausência de custo para manutenção do local onde funcionará a garagem; 

- a localização do imóvel informado pela SISTEMMA confere maiores custos de deslocamento e com-

bustível não considerados nas cotações da empresa, tendo em vista a distância a se percorrer entre 

garagem , regionais da SLU e o aterro da Macaúbas, bem como as passagens para os empregados e 

colaboradores, o que geraria o impacto de R$ 2.734.271,40 em sua proposta; 

- o imóvel indicado pela SISTEMMA para fazer operar a garagem apresenta condições impróprias para 

funcionamento, o que geraria maiores custos para sua reforma e adequação; 

- há inconsistência na justificativa da SISTEMMA para os custos com os seus caminhões, considerando 

que a tabela FIPE e o Manual DINT não são parâmetros hábeis para determinar o índice de depreciação 

e valor residual;  

- os caminhões apresentados pela SISTEMMA não são de sua propriedade, e, por isso, não podem 

fazer valer a redução da cotação de seu Vo com base na renúncia prevista no art. 44, §3º da Lei 

8666/1993; 

- ainda que fosse por contrato de locação, os preços apresentados pela SISTEMMA para remuneração 

de seus caminhões não seriam suficientes;  

- a SISTEMMA não conseguiu comprovar os baixos custos com manutenção de sua frota; 

- a SISTEMMA utilizou o mesmo fator “K” de manutenção para sua frota para 1 turno e 2 turno; 

- há déficit mensal na manutenção dos caminhões da SISTEMMA em R$ 400.484,10; 

- inconsistência na cotação de um mesmo valor de aceleração de depreciação para caminhões de 1 e 2 

turnos; 

- impossibilidade da SISTEMMA absorver os tributos de IRPJ e CSLL no seu lucro, dado o regime de 

tributação por lucro presumido da licitante; 
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- na concorrência 134/015/2012 da SLU (contratação de coleta), a empresa FOSSIL e ARCLAN en-

contraram dificuldades financeiras na execução dos contratos, porque suas propostas eram inexequí-

veis e ainda assim foram classificadas; 

- não houve vícios na decisão preliminar do lote 02 pela comissão de licitação, e muito menos quebra 

de isonomia entre a análise da proposta da LOCALIX (lote 01) e a análise da proposta da SISTEMMA 

(lote 02); 

 

Razão não assiste às alegações da VINA em suas contrarrazões.  

 

Conforme apresentado nos tópicos anteriores, após nova análise pelas equipes técnicas da SLU, certi-

ficou-se que a proposta da SISTEMMA é exequível, pois atende aos parâmetros de mercado, bem 

como obedece aos critérios elencados no art. 48, II, §1º da Lei Federal 8.666/1993 e demais regras 

expostas no Edital 001/2019. 

 

A maior parte das análises apresentadas pela VINA em suas contrarrazões adentram-se a matérias que 

não podem ser analisadas antes da celebração do contrato, tais como instalações de locais, modo e 

logística de operação do serviço, vedação essa contida no art. 30, §6º da Lei Federal 8.666/1993, a 

seguir exposto: 

 
Lei Federal no 8.666/1993 
 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: [...] 
§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipa-
mentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento 
do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e 
da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigên-
cias de propriedade e de localização prévia. 

 

A alegação da VINA de que os atestados de capacidade técnica apresentados pela SISTEMMA refe-

rem-se a contratos administrativos de 2015, o que demonstra um período de 26 anos sem a referida 

empresa prestar atividade nesse ramo específico, mesmo se tal alegação fosse procedente, não tem 

pertinência alguma para a presente fase de classificação, já que a SISTEMMA fora qualificada tecni-

camente na fase de habilitação, por ter atendido às exigências editalícias para tanto. Tal fase resta 

preclusa, considerando que não há evidências de ilegalidade para justificação de possível anulação de 

ato administrativo anteriormente prolatado. 

 

Do mesmo modo resta preclusa a habilitação fiscal e trabalhista da SISTEMMA. O fato da empresa 

possuir dívida inscrita ativa na PGFN atualmente não possui o condão de influir no resultado de sua 
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habilitação anteriormente consolidado por esta comissão. A documentação apresentada pela SIS-

TEMMA na habilitação para comprovar sua regularidade fiscal foi emitida em até 90 dias da data de 

abertura dos envelopes,  cumprindo, assim, com os termos do IX – Habilitação – Envelopes n 01. Veja 

a seguir regra do edital e cópia da CND apresentada pela SISTEMMA: 

 

 
 

 

 
 

Também não procede a alegação da VINA de que há insuficiência na cotação dos valores de EPI na 

proposta da SISTEMMA. A Comissão de Licitação, conforme já informado nos tópicos anteriores, 

confirmou a veracidade do orçamento apresentado pela empresa GOIÁS BRASIL UNIFORMES, que 

justificou o desconto concedido para sua cliente SISTEMMA em razão da “parceria por tempo de 

fornecimento e volume de compra pois atendemos todos os seus contratos”. Veja a seguir: 
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Quanto à alegação de que não foram considerados pela SISTEMMA os custos de deslocamento, com-

bustível, vale transporte, condições de instalação, preço da administração local, dentre outros itens 

elencados pela VINA em razão do imóvel onde funcionará a garagem da SISTEMMA, também não 

procede, pois adentra-se à questão de instalação de itens antes da celebração do contrato, cuja análise 

não compete a essa fase de classificação, nos termos do já supracitado art. 30, 6º da Lei Federal 

8.666/1993. Nesse sentido, veja parecer técnico a seguir: 
 

4 Localização e estrutura do imóvel apresentado como futura sede/Gara-
gem da empresa Sistemma: 
 
A consulta quanto à estrutura de apoio a ser utilizada pela empresa Sistemma 
foi procedida em função da baixo valor de administração local apresentado 
pela mesma. Entretanto, conforme consta do Edital, a logística de apoio é de 
responsabilidade da empresa licitante, não sendo a empresa obrigada, por-
tanto, a apresentar dados preliminares referentes às suas estruturas de apoio. 
O mesmo vale para a logística de distribuição de pessoal, não cabendo ques-
tionamento quanto a número de vales transporte fornecido. Quanto à estru-
tura física do local indicado pela empresa licitante, a referência do item 9.18.1 
que trata das condições físicas da estrutura de apoio diz respeito à condição 
após a contratação. Portanto, os registros fotográficos apensados ao recurso 
da empresa Vina contra a empresa Sistemma não podem ser rigorosamente 
endossados nesta etapa do procedimento de licitação”. 

 

Quanto ao PPAR, o  parecer técnico da equipe de orçamento da SLU atesta a cotação apresentada pela 

SISTEMMA, veja a seguir: 

 

 
3 Administração local: custo do PPAR:  
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Em que pese a empesa Sistemma ter apresentado cotação de outra praça, 
pode-se considerar a cotação obtida como referencial de preço de mercado, 
demonstrando a existência de empresas que ofertam o preço contabilizado 
no orçamento.  

 

 

Quanto a alegação da VINA sobre a remuneração dos caminhões, tais  como o valor de Vo dos cami-

nhões da SISTEMMA, contratos de locação, manutenção da frota, mesmo elemento “K” de manuten-

ção para caminhões de 1 turno e 2 turnos, mesmo valor de aceleração de depreciação para caminhões 

de 1 turno e 2 turnos, tais itens foram analisados nos tópicos anteriores desse julgamento.   

 

Quanto a alegação da VINA sobre a impossibilidade da SISTEMA absorver os tributos de IRPJ e CSLL 

no lucro, dado o regime de tributação por lucro presumidos da licitante, tal matéria também já fora 

analisada nos tópicos anteriores desse julgamento.  

 

Por todas as razões acima descritas, são improcedentes as alegações da VINA em contrarrazões inter-

postas contra o recurso da SISTEMMA. 

 

 

 

A.7. Da denúncia ao MPMG e da manifestação da VINA sobre os balanços contábeis da SIS-

TEMMA – Da resposta da SISTEMMA na diligência realizada em 26 de agosto de 2020. 

 

A VINA alega na representação apresentada ao MPMG que a intervenção do R. Parquet se justificaria 

na medida em que o presente processamento da licitação coloca em risco a legalidade e o patrimônio 

público. Alega que esta comissão poderia ser induzida a erro, já que a SISTEMMA apresentou justifi-

cativa insuficiente para comprovar seu Vo (caminhões de propriedade por empresa interposta), pois 

juntou documentos que demonstram a propriedade de caminhões em nome de outra empresa, o que 

não validaria renúncia de remuneração de insumo. Além disso, a SISTEMMA apresenta inconsistên-

cias em seu balanço contábil. Veja:  
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Quanto ao balanço contábil da SISTEMMA, alega a VINA na petição endereçada ao parquet que há 

irregularidades nos seguintes itens ou lançamentos: 

- saldo elevado em caixa; 

- veículos registrados em ativo imobilizado; 

- contrato LOPAC 251/2015; 

- valores de INSS a compensar; 

- diferenças entre os valores calculados e registrados no balancete de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a 

recolher; 

- simulação de índices contábeis a partir de ajustes realizados no balanço; 

- ausência de apresentação da “demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados”; 

 

Por tais motivos, alega a VINA que os índices contábeis apresentados pela SISTEMMA não são reais, 

e que por isso, não atendem ao EDITAL.  

 

Já na manifestação apresentada a esta comissão no dia 26/08/2020, alega a VINA que a SISTEMMA 

também não apresenta patrimônio liquido suficiente para sua habilitação (10% do valor estimado da 

contratação). Ao final, requereu a desclassificação ou inabilitação da SISTEMMA. Veja a seguir: 
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Primeiramente, o referido pleito da VINA exige dessa comissão uma competência investigativa e fis-

calizatória não conferida por lei, para análise de lançamentos contábeis que são desconhecidos do Edi-

tal SLU 001/2019, o que afrontaria o princípio da legalidade.  

 

A habilitação financeira da SISTEMMA foi procedida pela comissão e equipe técnica financeira atra-

vés da análise do livro diário apresentado pela licitante no envelope de habilitação, registrado em junta 

comercial, no qual se verificam o Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE), documentação assinada pelo contador responsável, conforme regramento contido no item 

3.1.1, 3 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA do edital, veja a seguir:  

  

 
 

Conforme documento de fls. 3877, o Livro Diário apresentado pela SISTEMMA para fins de habilita-

ção econômica no presente certame recebeu o termo de autenticação No 19/000501-7 pela Junta Co-

mercial de Goiás, o que lhe dá legitimidade de registro perante aquele órgão. Veja a seguir: 
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Em diligência, a equipe técnica financeira da SLU solicitou certidão para a JUCEG, que confirmou o 

termo de autenticação do referido documento e o número de folhas de cada livro diário. Veja a seguir: 
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Tendo presunção de legitimidade, o documento apresentado pela SISTEMMA atendeu ao quanto exi-

gido pelo Edital para fins de sua habilitação econômica, não podendo a comissão adentrar a particula-

ridades materiais dos lançamentos contábeis, uma vez que lhe falta competência fiscalizatória para 

tanto.  

 

Nesse sentido, assevera a equipe técnica financeira da SLU: 

 
Em relação aos apontamentos da 1ª manifestação referente aos itens numerados de 24. 
25. 26. 27. e 28., informamos que a comprovação da qualificação econômico-finan-
ceira, para fins de habilitação, o resultado dos cálculos dos Índices de Liquidez Geral 
(ILG) e de Liquidez Corrente (ILG) e Endividamento Geral (IEG) que é demonstrado 
mediante a apresentação da memória de cálculo elaborada pela licitante sendo consi-
derado habilitado o licitante que apresentar resultados de acordo com o ANEXO I-G 
– CAPACITAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA, devidamente assinado pelo Con-
tador da licitante. 
 
Alternativamente é permitida a comprovação da qualificação econômico-financeira, 
por meio da prova de Patrimônio Líquido mínimo de até no máximo 10% do valor 
estimado da contratação, na hipótese de os índices contábeis não atingirem os valores 
de acordo com o ANEXO I-G – CAPACITAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA. 
 
Diante da previsão do que visa uma análise objetiva, concreta e exata da boa situação 
financeira das licitantes, não há que se falar em “análise do Balanço Patrimonial apre-
sentado pelas licitantes”, pois os parâmetros já estavam estabelecidos previamente, 
restando apenas a conferência das contas matemáticas, que são apresentadas em qua-
dro especifico e devidamente assinados pelo Contador das empresas licitantes, nor-
malmente identificados pelo registro no CRC-Conselho Regional de Contabilidade. 
 
[...] 
 
Do item II.2 AUSENCIA DE APRESENTAÇÃO DA “DEMONSTRAÇÃO DOS 
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS” - itens 57, traz a denúncia de que a 
página 885, que contém a “Demonstração dos Lucros ou Prejuízos” – DMPL, não foi 
apresentada, em que se pese o fato de a documentação apresentada pela licitante SIS-
TEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, estar em conformidade com as 
exigências do Edital, cabe informar que a ausência da DMPL não prejudicou a verifi-
cação da contas matemáticas dos índices apresentados, entretanto diante da denúncia 
de falta de página na documentação a Comissão Especial de Licitação promoveu uma 
diligência a Junta Comercial de Goiás objetivando a confirmação da numeração da 
documentação apresentada, por meio da Certidão de Livros, ver ANEXO. Para os itens 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, e 65, resta asseverar que não é competência da equipe técnica 
de apoio à comissão especial de licitação fazer tal análise, se assim fora a mesma teria 
sido prevista no Edital da Concorrência 001.2019 - Lote 02 – Serviços de Coleta. 

 
Finalmente em relação a manifestação complementar, datada de 26/08/2020 (2ª mani-
festação), podemos depreender da leitura dos itens de números 1 a 16, que a licitante 
VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, solicita a apuração das incon-
sistências e/ou divergências da análise por ela realizada com revisão de cálculo do 
Balanço com base na análise realizada pela licitante reforçando e complementando as 
alegações já apresentadas na 1ª manifestação, em sendo assim resta asseverar que não 
é competência da equipe técnica de apoio à comissão especial de licitação fazer tal 
análise, se assim fora a mesma teria sido prevista no Edital da Concorrência 001.2019 
- Lote 02 – Serviços de Coleta. 
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Em conclusão ratificamos a manutenção da habilitação inicial, considerando os cálcu-
los dos índices já publicados, quando da fase de habilitação. 

 

O requerimento da VINA vai contra a própria natureza jurídica de procedimento de licitação ao reque-

rer análise de balanço contábil de uma empresa já devidamente habilitada no certame.  Convém reiterar 

o conceito de procedimento da licitação, nos termos do quanto asseverado no julgamento do Edital 

SMOBI.SLU 001/2018. Nas palavras do STJ, a licitação é um: 
 

 
“ [...] procedimento licitatório e um conjunto de atos sucessivos, realizados na forma 
e nos prazos preconizados na lei; ultimada (ou ultrapassada) uma fase, "preclusa" fica 
a anterior, sendo defeso, a administração, exigir, na (fase) subsequente, documentos 
ou providencias pertinentes aquela já superada. se assim não fosse, avanços e recuos 
mediante a exigência de atos impertinentes a serem praticados pelos licitantes em mo-
mento inadequado, postergariam indefinidamente o procedimento e acarretariam ma-
nifesta insegurança aos que dele participam”  
 
(STJ - MS: 5418 DF 1997/0066093-1, Relator: Ministro DEMÓCRITO REINALDO, 
Data de Julgamento: 25/03/1998, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 
01.06.1998 p. 24RDJTJDFT vol. 56 p. 151RDR vol. 14 p. 133). 

 

Dessa forma, sendo a licitação uma concatenação de atos para frente, é inconcebível, nessa lógica 

procedimental, revisitar administrativamente um ato perfeitamente acabado e realizado, sem que haja 

ilegalidade que justifique a nulidade do ato. Trata-se de instância já esgotada administrativamente, de 

modo a operar o fenômeno da preclusão. Nesse sentido, basilar a lição de Marçal Justen Filho: 

 

“Cada fase da licitação se submete ao crivo de controle. Adotada determinada 
solução, a decisão está sujeito a controle (tanto administrativo quanto de órgãos 
externos). Também de modo inerente a todo procedimento, aplica-se o 
princípio da preclusão, instituto desenvolvido no campo processual. A pre-
clusão funciona como um impedimento ao retorno do procedimento a es-
tágio anterior. É vedado questionar, nas fases subsequentes, aquilo que foi 
objeto de decisão em fase anterior” (FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito 
Administrativo. Editora Saraiva.  4ª Edição. 2009. P. 375). (Grifos Nossos) 

 

E de outra forma não poderia se operar a licitação, visto que, se inexistisse o fenômeno da preclusão, 

a possibilidade de constante revisão de atos realizados no passado geraria a insegurança jurídica no 

pleito, contrariando frontalmente a própria finalidade do procedimento, que é de finalizar a disputa 

dentro de um prazo razoável, para obter a melhor proposta para a Administração Pública, conforme 

regras previstas na lei e no edital. 
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Desse modo, confirmada a legalidade do ato de habilitação financeira da SISTEMMA, não há que se 

rever ou anular o ato administrativo perfeitamente prolatado. Quanto à desclassificação da SIS-

TEMMA por conta dessas questões contábeis, não há sequer critério definido no edital que fundamente 

essa conclusão.  

 

Quanto à questão do Vo dos veículos da SISTEMMA, aludida na representação da VINA no MPMG, 

remete-se ao quanto exposto no item A.2 desse julgamento.  

 

Assim, restam improcedentes a representação da VINA no MPMG e a manifestação protocolizada no 

presente processo de licitação no dia 26/09/2020. 

 

 

A.8 Da conclusão final sobre a proposta da SISTEMMA, Lote 02. 

 

Assim, após nova análise pelas equipes técnicas da SLU, além do cumprimento dos critérios de exe-

quibilidade previstos no art. 48, II, § 1º, da Lei Federal 8.666/1993, a comissão de licitação certifica  a 

inexistência de fatores ou razões suficientes que tornem a cotação de preços oferecida pela SIS-

TEMMA inexequível, conforme premissas de mercado e orientações do TCU. Respeitadas as normas 

e exigências definidas no edital e na Lei Federal 8.666/1993, tem-se a classificação da SISTEMMA 

para o LOTE 02.  

 

Julga-se, assim, pelo provimento do recurso da SISTEMMA. 

 

Por ser a proposta mais vantajosa no esteio da licitação por menor preço, a SISTEMMA consagra-se 

vencedora do Lote 02 da respectiva concorrência. 

 

 

B. Do recurso administrativo da EPPO contra a classificação da VINA e das contrarrazões da 

VINA. 

 

B.1 Do recurso administrativo da EPPO contra a classificação da VINA. 

 

Alega a recorrente EPPO, terceira colocada no certame, a existência de irregularidade nas propostas 

da VINA, com base no fundamento de que a sua concorrente não cumpre com os quantitativos previstos 

de modo vinculativo no Edital. 
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Assevera contra a VINA que: 

-  a Clausula X, item 2, que trata do Anexo-II A do edital, deixa claro que “era necessária a ABSO-

LUTA FIDELIDADE das licitantes às planilhas integrantes do edital, mormente naquilo relativo às 

unidades e quantidades, e que a inobservância dessa fidelidade e vinculação máxima caracteriza des-

cumprimento do edital, sob pena de desclassificação”. 

- em resposta ao questionamento da empresa SIGMA INFRAESTRUTURA em 12/12/2019, a comis-

são de licitação mencionou que os quantitativos previstos nos quadros do edital são vinculativos; 

- não havia liberdade para as licitantes alterarem unilateralmente os quantitativos do edital; 

- a empresa EPPO foi prejudicada, já que esta seguiu exatamente os mesmos quantitativos do edital 

para todos os itens, enquanto que a VINA não, o que gera quebra de isonomia entre os licitantes; 

- os erros acumulados de não cumprimento dos quantitativos pela VINA perfazem a quantia de R$ 

1.039.042,80, o que tornaria a sua proposta mais vantajosa que o da VINA; 

- se adequasse a sua proposta nos mesmos termos e quantitativos apresentados pela VINA, conseguiria 

um desconto de R$  R$ 644.013,84, o que também tornaria a sua proposta mais vantajosa que o da 

VINA; 

Destaca os seguintes itens de quantitativo não obedecido pela VINA: 

- CUSTOS COM VALE-TRANSPORTE  

- COLETOR RESERVA  

- MOTORISTAS E DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL 

- ADITIVOS VEICULARES. 
 

Ao final, requereu a desclassificação da VINA pelos erros apontados, ou, sucessivamente, em respeito 

ao princípio da isonomia, que se de igualdade de condições para que a recorrente possa refazer seus 

cálculos, nas mesmas balizadas adotadas pela VINA, de modo que haja reclassificação das propostas.  

Segue conclusão do recurso: 
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(Recurso EPPO  -  Lote 02) 

 

O esforço da recorrente em convencer que os quantitativos são todos vinculativos evidencia interpre-

tação dissociada das regras previstas no edital. O recorrente, ao fazer sua proposta, não se atentou para 

quais elementos o edital definiu como vinculativos, seguindo todos os quantitativos por sua própria 

conta. Além disso, atribui inadequadamente um erro inexistente à proposta da sua recorrente VINA 

que, de modo acertado, e por mérito orçamentário próprio, construiu um preço que atende aos critérios 

do edital. Não há aqui quebra de isonomia, pois a mesma regra do edital exposta para as duas 

empresas, foi cumprida de modo diferente pela recorrente EPPO por vontade própria. 

  

Conforme já explicado na decisão do Lote 01, o edital e projeto básico, quando da elaboração dos 

quantitativos dos itens, seguem uma lógica de planejamento para aferir o preço global do serviço, que 

servirá como teto da licitação do tipo menor preço. Não quer dizer com isso que todos os elementos e 

quantidades contidos no projeto básico/executivo são vinculativos (de modo a obrigar o licitante ne-

cessariamente), pois, a experiência e modo de administrar o trabalho pelas próprias empresas é ele-

mento importante para a composição do custo, de modo que se obtenha melhores preços sem prejuízo 

da qualidade do serviço.  

 

Exatamente por conta dessa conciliação de elementos vinculantes (obrigatórios) e elementos de refe-

rencia (facultativos, podem ser seguidos ou não pelas empresas) contidos no edital e no projeto bá-

sico/executivo é que se obtém a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, servindo-se 

como um modelo de composição adequado para a complexidade das atividades de limpeza urbana. 

 

Quanto aos quantitativos vinculativos, o edital é bem claro quando os define. Conforme Clausula 5. 

CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO E QUANTITATIVOS do projeto básico, os 

quantitativos previstos nos quadros anexos ao projeto básico são obrigatórios, logo, vinculativos, não 

podendo a empresa alterá-los em sua proposta. Veja texto do dispositivo a seguir exposto: 

 

 

 

 

 

Ora, só existem quadros no Anexo-III do Edital, que é o projeto básico do certame. Os demais itens de 

composição, por exemplo, as  planilhas de cotação de preço de modo em geral, inseridos em outros 



 

53 

anexos, se não houver definição específica pelo edital e projeto básico, se compreendem como elemen-

tos referenciais.  

 

Por isso, a comissão respondeu com acerto o questionamento tratado pela SIGMA INFRAESTRU-

TURA, em 12/12/2019, já que, a própria empresa se referia aos quadros de orçamento, que só existem 

no Anexo-III do edital, que, de fato, se configuram como elementos vinculativos, nos termos do supra-

citado dispositivo do edital. Veja a seguir a resposta dada: 

 

 

 

 
 

Já em relação ao Anexo-II A do edital, de fato há previsão no edital (Clausula X, item 2) vinculando 

os licitantes quanto à elaboração daquelas planilhas,  mas veja do que se trata essas planilhas:  
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São planilhas de orçamento final que fixam o valor global e os preços dos itens que compõem o serviço 

(coleta domiciliar, coleta diferenciada, campanhas informativas e administração local). Não se tem 

quantitativos descumpridos aqui pela VINA, já que ela apresentou adequadamente esses quadros em 

sua proposta.   

 

Assim, todos os elementos apontados pela empresa EPPO como vinculativos não o são, a saber: quan-

tidade de vale transporte, coletor reserva, motoristas e veículos para transporte de pessoal, pois não 

integram o quadro orçamentário previsto no Anexo-III do Edital (projeto básico). Nesse sentido, es-

clarece a equipe técnica de orçamento da SLU: 
 
 
1- Da Incorreção quanto aos custos com vale transporte. 
 
O Edital não coloca parâmetro de forma vinculativa. Cabe a empresa dimensionar con-
forme sua logística de trabalho. 
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2- Do descumprimento do quantitativo de Coletor reserva. 
 
O Edital não coloca o quantitativo de reservas de forma vinculativa. Os quantitativos ex-
postos nos quadros não poderão ser modificados, porém o número de coletores reserva 
não está especificado em nenhum quadro do Projeto Básico.  
 
3- Do descumprimento do quantitativo de motoristas e de veículos para transporte pessoal. 
 
No caso dos veículos de transporte pessoal não há exigência em seguir o quantitativo do 
Edital, havendo liberdade de dimensionamento, segundo a logística de cada empresa. Tal 
dúvida  foi esclarecida na ocasião dos questionamentos feitos pelas Licitantes ainda em 
dezembro de 2019. 
 
  

 
 

 

 

Ao tratar dos veículos de transporte de pessoal, no item 9.23 da Clausula 9. VEÍCULOS E EQUIPA-

MENTOS, o projeto básico e executivo prevê que a logística de distribuição de equipes é responsabi-

lidade da CONTRATADA : 
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Em seguida,  na Clausula 6.13. Campanhas Informativas e Orientativas, o projeto básico e executivo 

prevê que os recursos necessários para realização de campanhas, incluindo veículo para transporte de 

equipe, EPIs, coletes de identificação, etc, são de responsabilidade da CONTRATADA: 

 

 

 

 

 

 

E, por fim, houve o esclarecimento ao edital em que se confirmou que a logística de transporte de 

pessoal pode ser adaptada pela empresa, conforme assevera a equipe técnica de orçamento da SLU.  

Assim, no caso dos veículos de transporte pessoal, não há exigência em seguir o quantitativo do Edital, 

havendo liberdade de dimensionamento. 

 

Quanto ao quantitativo de coletor reserva, também não houve irregularidade na proposta da licitante 

VINA, considerando que tal item também é referencial no Edital.  O Projeto Básico, no item 7, deter-

mina que o quantitativo obrigatório de pessoal está previsto nos quadros que acompanham o projeto 

básico.  Veja norma a seguir: 
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Ocorre que os referidos quadros do projeto básico não preveem quantidade específica de coletor re-

serva, sendo este, por isso, apenas um elemento referencial contido nas CPU’s do ANEXO-II D. Pro-

vavelmente, a recorrente EPPO compreendeu de modo equivocado que as quantidades apresentadas 

nas CPU’s do ANEXO-II D são vinculativos, quando, na verdade, são meros referenciais do edital, 

uma vez que o intuito daquelas planilhas é o de demonstrar o modo (a forma) como se faz a composição 

dos preços unitários.   

 

Quanto à quantidade de vales transportes, tal aferição é da empresa, que o fará conforme sua expertise, 

local da sede, administração, dentre outros elementos e condições particulares. 

 

Quanto à falta de previsão de aditivo ARLA na proposta da VINA, tal cotação de preço resulta um 

impacto irrelevante para fins de desclassificação (0,13% sobre a proposta, considerando o lucro de 

2,75%). Ainda, o modelo de caminhão pretendido pela VINA não utiliza esse tipo de aditivo, conforme 

confirmação da área de Gerencia de Transportes da SLU. Veja a seguir: 
 
 
4-  Da não previsão de gasto com aditivos veiculares. 
 
Considerando que o impacto de R$0,19 no preço da tonelada do Serviço de Coleta Domi-
ciliar, resulta em um impacto final de R$37.868,52 (0,13%), não há alteração na classifi-
cação final. (No serviço de Coleta Diferenciada não houve alteração uma vez que consi-
deraram o custo do aditivo no Caminhão de 11 toneladas) 
 
Esse impacto ficaria abaixo do índice de lucro adotado pela empresa no detalhamento do 
BDI (2,75%). Assim, considera-se que a diferença não interfere na exequibilidade da pro-
posta. Além disso, em resposta à diligência feita na análise do Lote 01, a empresa apre-
sentou o modelo de caminhão de 23 e 16ton, que não utiliza esse tipo de aditivo. Informa-
ção confirmada, na ocasião, pela Gerência de Transportes da Slu, conforme exposto 
abaixo: 
 
“Para os devidos fins, confirmo como procedentes as informações técnicas apresentadas 
pela VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. EQUIPAMENTOS E CONS-
TRUÇÕES LTDA. no tocante ao uso ou não do aditivo ARLA 32 nos veículos citados em 
suas contrarrazões.” 
 
- Modelo VW 17.260 Robust - "Compactor": não utiliza; 
- Modelo VW Delivery 11.180: utiliza (tanque de 23(std.) / 80 (opc) litros de Arla). 
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Isto posto, não há razão que sustente a alegação da EPPO de que houve quebra de isonomia pela co-

missão de licitação. Houve, na verdade, interpretação equivocada da empresa quanto às regras de con-

fecção das propostas expostas no edital. Alias, não só a VINA, mas outras empresas também alteraram 

parte dos alegados itens, conforme sua própria expertise. 

  

Por isso, é improcedente o pleito recursal em fazer desclassificar a VINA com base nos referidos ar-

gumentos. Por fim, o pedido sucessório também não se sustenta. Não há permissivo legal, e nem no 

edital, para a comissão de licitação reclassificar propostas dos licitantes, mediante alteração do preço 

global de cada qual. Nem o formalismo moderado permitiria tal conduta de alterar-se o valor global 

das propostas. Tal ato configuraria afronta à isonomia, imparcialidade e objetividade, princípios bási-

cos do processo de licitação.  

 

O recurso da EPPO, então, deve ser inteiramente julgado pelo seu não provimento.  

 

B.2 Das contrarrazões da VINA contra o recurso da EPPO. 

 

Quanto as contrarrazões da VINA, apresentadas contra o recurso da EPPO, são procedentes na medida 

em que confirmam as fundamentações trabalhadas pela Comissão de Licitação na decisão proferida na 

1ª instância e no julgamento do presente recurso. 

 

 

C. Do recurso administrativo da empresa LITUCERA contra a classificação da VINA 

 

A empresa Litucera apresenta recurso contra a classificação da VINA, pelos seguintes equívocos con-

tidos na proposta de sua concorrente: 

- 1 coletor noturno não previsto no seu orçamento; 

- quantitativo de transporte de pessoal não atendido; 

- materiais e EPC não atendido; 

- percentuais mínimos do BDI a menor que o previsto no edital; 

- vale transporte a menor; 

- custos de manutenção não compatíveis; 

- inexistência de cesta básica adicional para empregados de férias, conforme CCT; 

- não atendimento do cálculo de hora extra; 

- salário a menor do técnico de segurança. 
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Quanto aos argumentos elencados em desfavor da classificação da empresa VINA, alguns eles já tra-

tados na análise do recurso da EPPO, não procedem. Conforme já exposto, trata-se de elementos na 

composição da VINA que foram previstos de forma não vinculativa no edital, podendo, segundo ex-

pertise da empresa, variar na composição do seu custo. Veja a seguir análise da equipe técnica de 

orçamento da SLU: 

 

1- Do não atendimento ao quantitativo mínimo de edital, referente ao Coletor de Lixo 
Noturno reserva. 
 
O edital não coloca quantitativo desse item de forma vinculativa. Os quantitativos expos-
tos nos quadros não poderão ser modificados, porém o número de coletores reserva não 
está especificado em nenhum quadro do Projeto Básico.  
 
2- Do não atendimento ao quantitativo mínimo de edital, referente à quantidade de 
veículos para transporte de pessoal, consequentemente número de motoristas. 
 
No caso dos veículos de transporte pessoal não há exigência em seguir quantitativo do 
Edital. Há liberdade de dimensionamento, segundo a logística de cada empresa. 
 
3- Do não atendimento ao quantitativo mínimo de edital, referente à quantidade de 
materiais e EPC. 
 
A vida útil e dimensionamento dos EPI’s e EPC’s informada nos quadros do Projeto Bá-
sico é apenas orientativa. Cabe a empresa dimensionar conforme sua expertise. 

 
4- Do vale transporte calculado em quantidade menor (2,2 vales por dia): 
 
O edital não coloca parâmetro de forma vinculativa. Cabe a empresa dimensionar. Não há 
restrição em adoção de valores fracionados, considerando a possibilidade de um cálculo 
médio. 
  
5 - Do coeficiente K errado para a elaboração dos custos com manutenção dos caminhões; 
 
Conforme análise da Gerência de Manutenção da SLU, observa-se que: 
 
“1º) O "V0" mais próximo do orçamento de referência da SLU é o da Licitante VINA. 
Depreende-se, com isso, que a frota da VINA seja mais nova em relação aos demais con-
correntes, o que pode contribuir para um valor do coeficiente de manutenção "k" menor 
em relação aos parâmetros da SLU; 
 
2º) Observa-se que, para todos os tipos de veículos/turnos de trabalho, os coeficientes de 
manutenção da Licitante LITUCERA são sempre menores que os da Licitante VINA. To-
dos os valores de "Vo" também são menores que os da VINA. Conclui-se que questiona-
mento no recurso é improcedente.” 
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6-  Da falta de atendimento aos instrumentos normativos essenciais a elaboração dos 
custos: Questiona a falta de cesta básica enquanto funcionário está gozando de férias (co-
letores e motoristas); 
 
O cálculo considera cesta básica em todos os meses do ano e cesta natalina sem desconto, 
conforme consta nas Convenções Coletivas das Categorias de Coletores e Motoristas. 
Abaixo exposta a CCT 2019X2019 SINDEAC X SINDILURB: 
 
7-  Do não atendimento ao cálculo de hora extra: 
 
Não está descrito na CPU auxiliar de mão de obra, porém seguiu o mesmo modelo de 
cálculo apresentado no orçamento de referência. Valores podem ser conferidos nas CPUs 
do serviço Coleta Domiciliar e Coleta Diferenciada no item: Adicional de Hora Extra. 
 
8-  Do salário menor para o profissional Técnico de Segurança: 
 
A empresa apresentou salário base compatível com a categoria. 

 

 

Desse modo, julga-se pelo não provimento do recurso administrativo da LITUCERA contra a classifi-

cação da empresa VINA.  

 

D. Do recurso administrativo da LITUCERA contra sua desclassificação e das contrarrazões da 

EPPO. 

D.1 Do recurso administrativo da LITUCERA contra a sua desclassificação. 

 

A recorrente LITUCERA sustenta em seu recurso a classificação de sua proposta para o Lote 02, com 

base nos seguintes argumentos: 

- Realizou cálculo correto para o fator de manutenção K, já que, o percentual e 30% se mostra, con-

forme sua experiência em outros contratos, mais que suficiente para realizar a manutenção de seus 

caminhões; 

- que absorve o impacto do erro sobre adicional noturno, já que este perfaz o percentual de 0,43% sobre 

o valor de sua proposta, considerando o lucro em 6,76% exposto em seu BDI; 

- que os encargos sociais sobre o elemento SAT fixados em patamar diferente do edital não configura 

violação ao edital, já que tal elemento não é vinculativo; 

- que consegue absorver o impacto total de 7,13% de em sua proposta. 

 

Eis o breve resumo do recurso da LITUCERA. 
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Quanto à questão da cotação para manutenção de seus caminhões, a equipe técnica de orçamento da 

SLU aduz pela sua exequibilidade, visto que não caracteriza necessariamente preço irrisório, diante da 

média de outros custos de manutenção de frotas de veículos usados apresentados pelos demais licitan-

tes. Veja a seguir:   

 
Não obstante o reduzido dispêndio previsto com a manutenção dos veículos, principal item 
na composição dos custos e na execução satisfatória do contrato, o mesmo não apresenta 
o que se poderia chamar de preço ou custo irrisório já que em comparação com os demais 
custos de manutenção, a diferença não se mostrar significativa.  
 
Além disso, como não há referência limitante no Edital ou em normas técnicas e legais 
sobre o tema, a área técnica acatou a defesa da empresa em relação aos gastos com manu-
tenção da frota de veículos. 
 
 

 

Quanto a sua desclassificação, prospera o entendimento de que seus equívocos no estabelecimento do 

SAT e no adicional noturno, o que perfazem 7,13%, podem ser absorvidos em sua proposta, nos termos 

do que demonstrou em seu recurso. Veja trecho da análise da equipe de orçamento a seguir: 

Em sua defesa contra a desclassificação no certame em tela, a empresa, mesmo sem re-
conhecer diretamente os erros cometidos, admite absorver os percentuais resultantes das 
correções desses erros em sua proposta orçamentária, demonstrando na composição de 
seu BDI, onde será possível ou viável essa absorção, de modo a demonstrar a potencial 
exequibilidade de sua proposta, conforme quadro apresentado pela empresa em sua peça 
recursal.  

[...] 

4- Conclusão. 

Considerando o expostos, entende-se como procedente a reclassificação da empresa Li-
tucera ao certame. 

 

Desse modo, julga-se pelo provimento do recurso administrativo, para classificar-se a empresa LITU-

CERA para o Lote 02, considerando a possibilidade da sua proposta absorver os impactos dos equívo-

cos sobre SAT e adicional noturno.  

 

D.2) Das contrarrazões da EPPO contra o recurso administrativo da LITUCERA 

A EPPO alega em suas contrarrazões, contra o recurso da LITUCERA, que: 

- insuficiência do fator K de manutenção em 0,3 para dois turnos (preço inexequível); 

- não cumprimento do adicional noturno em sua integralidade; 

- inobservância dos encargos sociais, aposentadoria especial;  

- inviabilidade e ilegalidade da absorção correspondente ao montante de 7,13%;  
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- não apresentação de memória de cálculo em mão de obra empregada;  

- inconsistência no valor do veículo de transporte de pessoal (dois valores distintos em locais diversos 

na planilha) e elevado número de EPI’s. 

 

Ao final, requereu a confirmação da desclassificação da LITUCERA, devendo o recurso desta ser jul-

gado pelo não provimento. Adicionalmente, requereu o provimento do recurso da LITUCERA quanto 

à desclassificação da VINA. 

 

Razões não assistem às alegações da SISTEMMA quanto à desclassificação da LITUCERA. 

 

Quanto à questão da cotação para manutenção dos caminhões (fator k em 0,3) da LITUCERA, con-

forme já exposto na análise do recurso dessa empresa, a equipe técnica de orçamento da SLU aduz pela 

sua exequibilidade, visto que não caracteriza necessariamente preço irrisório, diante da média de outros 

custos de manutenção de frotas de veículos usados apresentados pelos demais licitantes. 

 

Quanto à inexistência da composição de mão de obra da administração local e agentes de informação, 

a equipe técnica de orçamento da SLU assevera que a diferença entre os valores cotados pela licitante 

e aqueles expostos no orçamento de referencia da SLU são insignificantes, não caracterizando inexe-

quibilidade ou desclassificação por tal motivo. A desconformidade do preço do item “transporte de 

pessoal” também é mínima, sendo insuficiente para caracterizar a proposta da LITUCERA inexequível. 

Veja trecho do parecer técnico a seguir: 

1- -Do inadequado fator K utilizado na proposta orçamentária: 

A análise deste item em relação à proposta da licitante Litucera encontra-se detalhada no 
item específico de sua defesa. 

2- Do cálculo incorreto do adicional noturno: 

O erro no cálculo do adicional noturno na proposta orçamentária da Litucera, motivou, 
num primeiro momento a sua desclassificação, devendo a empresa, caso queira se man-
ter no certame, justificar como absorverá esse erro em sua proposta. 

3- Da não apresentação da composição da mão de obra da administração Local e 
Agentes de informação: 

Apesar de não ter apresentado a composição dos itens citados, a diferença entre os valo-
res do orçamento da licitante e do orçamento de referência da SLU, bem como das de-
mais empresas licitantes não é significativa o suficiente para determinar a inexequibili-
dade da proposta da empresa Litucera.  

4- Da desconformidade de preços do item “transporte de pessoal”: 
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A diferença apontada é insignificante do ponto de vista do valor global da proposta e 
portanto, o referido erro não torna a proposta da empresa Litucera, por si só, inexequível. 

5- Do quantitativo de EPIs: 

O quantitativo de EPIs mencionado não torna a proposta da empresa Litucera, por si só, 
inexequível. 

 

Quanto ao quantitativo de EPI’s, esse elemento é referencial no Edital, cujo dimensionamento é de 

responsabilidade da licitante. O fato da empresa ter previsto EPI’s a mais em sua proposta não é rele-

vante para fins de classificação. 

 

Quanto ao cálculo do adicional noturno e dos encargos sociais (SAT – aposentadoria especial), de fato, 

configuram erros na proposta da LITUCERA, que perfazem a monta de 7,13%, porém, a empresa 

conseguiu comprovar a sua absorção na sua proposta, nos elementos lucro e administração central do 

BDI, sem que isso elevasse o valor global da proposta, conforme permissivo contido nos precedentes 

do TCU sobre a temática da instrumentalidade das planilhas e formalismo moderado. 

 

A linha interpretativa dos atuais julgamentos do TCU evidencia a concepção do formalismo moderado, 

no qual eleva a formalidade como meio para concretização da finalidade publica do procedimento, de 

encontrar a proposta mais vantajosa. As planilhas servem, assim, para viabilizar a análise da formata-

ção do preço pela licitante, dentro dos parâmetros de composição de custo exigidos pelo edital e pelo 

ordenamento jurídico como um todo. Trata-se de submeter o formalismo a um ideal maior de cumpri-

mento da finalidade publica. 

 

Por isso, eventuais erros materiais de planilha não conduzem necessariamente à desclassificação da 

proposta, pois, dessa forma, estaria se privilegiando a forma sobre a finalidade. É necessário verificar, 

antes de tudo, se o erro evidencia a inexequibilidade da proposta, dando oportunidade à licitante para 

justificar seu preço e/ou apontar como poderia absorver os equívocos, sem tornar sua proposta inexe-

quível, desde que não se altere o valor global da proposta. Veja precedentes a seguir: 

 
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das 
licitantes não enseja a desclassificação das respectivas propostas, devendo a Adminis-
tração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das 
falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto” (TCU – Acórdão 
2546/2015). 
 
 
[...] 
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42. 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: 
1a) acata-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 exi-
gido, ou em uma redução da margem de lucro inicialmente esperada, na situação in-
versa); 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. 
43. Aponta-se, também, julgado convergente do Tribunal de Justiça do Distrito Fede-
ral: 
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. ERRO 
MATERIAL NA PROPOSTA. IRRELEVÂNCIA. O ERRO MATERIAL CONS-
TANTE DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO, FA-
CILMENTE CONSTATÁVEL, NÃO É ÓBICE À CLASSIFICAÇÃO DA MESMA. 
(TJDFT 5043398 DF, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 
18/11/1999, 3a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 09/02/2000 Pág. : 17) 
44. Assim, embora esteja previsto no art. 48, I, da Lei 8.666/1993, que as propos-
tas que não atendam as especificações contidas no ato convocatório da licitação 
devem ser desclassificadas, fato é que o rigorismo excessivo na apreciação das 
propostas vem sendo mitigado, com fulcro em outros princípios, tais quais os da 
proporcionalidade, da razoabilidade e da supremacia do interesse público. 
45. Esse último princípio não pode ser afastado, no presente caso, sob a alegação de 
que malferiria o princípio da isonomia entre licitantes. Isso porque não se está falando 
em oportunizar apresentação de proposta de preços nova, por uma licitante, negando-
se esse benefício à outra, mas apenas de correção de erros materiais, que não im-
pactam no valor global da proposta. 
46. Ademais, diante de aparente conflito, não haveria que se mitigar o atendimento do 
melhor interesse da Administração, que, com a ampliação da competitividade, obteria 
proposta mais vantajosa. 
47. No caso avaliado, verifica-se que a rejeição da proposta da representante torna-se 
mais prejudicial ao interesse público, do que a sua manutenção, inobstante os erros 
apontados em seu conteúdo”. (Acórdão no 187/2014 - PLENÁRIO - 05/02/2014). 
 

 

Em suma, os julgados em referência harmonizam o caráter acessório das planilhas orçamentárias, o 

principio do julgamento objetivo, com a busca da proposta mais vantajosa. Por toda essa conjuntura de 

princípios, extrai-se a convicção de que a existência de erros materiais nas planilhas não enseja a pronta 

desclassificação das respectivas propostas. 

 

Quanto à possibilidade de absorver o impacto nos elementos de administração central e no lucro do 

BDI da empresa, tem-se que tais custos ali previstos, são, na verdade, de gestão empresarial, cabendo 

ao particular dimensioná-los conforme sua realidade e expertise. Nesse sentido, colha-se entendimento 

do TCU materializado no Acordão 2622/2013, que versa sobre o estudo de parâmetros para definição 

de valores de referencia para as taxas de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI: 
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Por isso as taxas referenciais não têm por objetivo limitar o BDI das propostas de 
preços das empresas licitantes, já que os valores do BDI podem oscilar de empresa 
para empresa, de acordo com as suas características particulares, tais como: re-
muneração desejável, situação econômico-financeira, localização e porte da empresa, 
estrutura administrativa, número de obras em execução, nível de competitividade do 
mercado etc.” (Acórdão 2622/2013 – Plenário – Relator: Marcos Bemquerer – data da 
sessão: 25/09/2013) 
  
 
 
O licitante pode apresentar a taxa de BDI que melhor lhe convier, desde que o 
preço proposto para cada item a planilha e, por consequência, o preço global não es-
tejam em limites superiores aos preços de referência”. (Acórdão 2738/2015 – Plenário. 
Embargos de Declaração, Relator Ministro Vital do Rêgo) 

 

 

O BDI, então, apresentando pela LITUCERA em seu recurso, demonstra como o impacto dos erros 

materiais (adicional noturno e aposentadoria especial) seria absorvido, sem que isso interfira no valor 

global de sua  proposta, ao indicar na administração central e no lucro, elementos que de livre dimen-

sionamento da empresa, a possibilidade de fazê-lo. Tal procedimento é permitido, inclusive, ocorreu 

no Edital SLU SMOBI 001/2018, no julgamento da proposta da RNV, que consagrou-se vencedora  do 

Lote 01 daquele certame.  

 

Por isso, não procede a alegação da EPPO quanto à impossibilidade da LITUCERA absorver o per-

centual de 7,13% na administração central e lucro. 

 

 

5. DA CONCLUSAO 

 

Com as considerações acima destacadas, encaminhamos o presente processo para deliberação e julga-

mento pela autoridade superior, pugnando para que os seguintes recursos administrativos e contrarra-

zões sejam providos no julgamento do lote 02: 

- Recurso da SISTEMMA contra sua desclassificação; 

- Recurso da LITUCERA contra a sua desclassificação; 

- Contrarrazões da VINA contra recurso da EPPO. 

 

Bem como seja negado provimento aos demais recursos, contrarrazões e manifestações: 

- Recurso da EPPO contra a classificação da VINA; 

- Recurso da LITUCERA contra a classificação da VINA e da EPPO; 

- Contrarrazões da VINA contra o recurso da SISTEMMA; 

- Contrarrazões da EPPO contra recurso da SISTEMMA; 
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- Contrarrazões da EPPO contra recurso da LITUCERA; 

- Manifestação da VINA (denúncia MPMG), protocolo em 24/08/2020;  

- Manifestação da VINA (complemento de informações), protocolo em 26/08/2020; 

 

Como resultado final e definitiva da classificação do Lote 02, apresenta-se o quadro a seguir: 

 

LICITANTES CLASSIFICADAS NO LOTE 02  
JULGAMENTO DEFINITIVO 

Colocação Licitante  Valor da proposta 

1 Sistemma Assessoria e Construções Ltda R$       27.531.601,20 

2 Vina Equipamentos e Construções   R$  29.456.196,76  

3 Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. R$       30.028.755,08 

4 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda  R$  30.031.498,41  

5 Consita Tratamento de Resíduos S/A  R$  31.299.019,00  

6 KTM Administração e Engenharia  R$  32.254.836,56  

7 Consórcio BH Mais Limpa  R$  32.292.269,84  

8 Consórcio Limpa BH  R$  33.541.483,00  

9 Sanepav Saneamento Ambiental Ltda  R$  34.653.050,27 

10 Valor Ambiental Ltda  R$  35.427.689,80  

11 Orbis Ambiental S/A  R$  36.785.997,08  

12 Consórcio Limpa Mais BH  R$  38.039.123,11  

 

 

LICITANTES DESCLASSIFICADAS NO LOTE 02 
JULGAMENTO DEFINITIVO 

            Licitante Preço     Resultado 

Localix Serviços Ambientais Ltda R$30.520.945,00 DESCLASSIFICADA (vence-
dora do Lote 01) 

B.A Meio Ambiente Ltda. (Recuperação 
Judicial) 

R$34.767.584,08 DESCLASSIFICADA 

Trail Infraestrutura Eireli R$36.152.648,16 DESCLASSIFICADA 

Marquise Serviços Ambientais S/A R$41.017.502,60 DESCLASSIFICADA 
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Tem-se, então, a primeira classificadora e vencedora do Lote 02, no tipo de licitação por menor preço, 

a empresa SISTEMMA ASSESSORIA CONTRUÇOES LTDA, no valor global de R$ 27.531.601,20. 

 

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2020. 
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