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Belo Horizonte, 29 de outubro de 2020.

ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO

LICITAÇÃO: SMOBI 04-2020 – RDC
PROCESSO: N.º 01-100.779/19-98 
OBJETO: Serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de cadastros técnicos
de desapropriação e remoção, topografia, consultoria e apoio técnico para empreendimentos
da prefeitura de Belo Horizonte. 
 

RECORRENTE: SURFACE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA.

RECORRIDA: KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

I – PRELIMINARMENTE

A recorrente  interpôs  o  recurso  tempestivamente  e  na  forma  estabelecida  no  edital,  via

sistema Comprasnet, sendo este conhecido por esta Comissão.

I-1 -  SÍNTESE DOS FATOS

A recorrente argumenta que a proposta vencedora não pode ser considerada exequível, uma

vez que destoa completamente dos preços médios praticados no mercado. Aduz que o órgão licitante

apresentou  uma  estimativa  de  preços  de  R$  2.496.327,45  para  o  preço  global,  havendo  uma

disparidade exagerada do valor apurado pela Administração como média aceitável de mercado e o

valor  final  da  proposta  vencedora,  no  valor  global  de  R$1.100.000,00,  sendo  que  a  mesma

corresponde à 44,06% do valor apurado pela Administração Pública.

Cita que o art. 48, inciso II, da lei 8.666/93, determina que serão desclassificadas as propostas

com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 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 e que os coeficientes de

produtividade  são  compatíveis  com  a  execução  do  objeto  do  contrato,  condições  estas

necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. Complementa que o §1º do referido

artigo, traz fórmula para o cálculo de preço inexequível.
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Afirma que “o valor da proposta da empresa vencedora, notoriamente não acoberta o custo

dos materiais e mão-de-obra especializada, necessários para execução do objeto da licitação e que

é inaceitável que empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa cotar preço abaixo do custo, o

que a levaria a arcar com prejuízo se saísse vencedora do certame, adjudicando-lhe o respectivo

objeto.”

 Observa  que  “a  fragilidade  de  uma  proposta  inexequível  pode  se  configurar  em  uma

verdadeira armadilha para o órgão licitante, em que o primeiro classificado vence o certame, atinge

seus objetivos empresariais, quaisquer que sejam, fracassa na execução do objeto e rapidamente se

socorre da revisão de preços.” 

Argumenta que “a Administração quando verifica o preço manifestamente inexequível tem o

dever  de  atestar  a  plausibilidade  da  composição  do  preço  final,  especialmente  no  tocante  a

compatibilidade entre os lances ofertados e os valores de mercado colhidos pelo próprio órgão

licitante.  A  legislação  de  regência  veda  que  sejam  aceitos  preços  superiores  ao  estimado

(excessivos),  e  no mesmo sentido proíbe a admissão de propostas  com preços muito aquém do

orçado pelo órgão licitante. Na hipótese desse certame é possível verificar que a licitante declarada

vencedora, no anseio de obter a contratação, ultrapassou o limite da exequibilidade, reduzindo os

preços a valores inferiores aos manifestamente plausíveis.” 

Por fim, requer que se reconheça a proposta da recorrida como manifestamente inexequível,

com a consequente desclassificação da mesma e caso necessário que seja realizada diligência para

fins de comprovação da exequibilidade da proposta comercial da licitante. 

II. 2 - ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente cumpre esclarecer que a presente licitação não é regida pela lei 8.666/93 e sim

pela lei 12.462/11, que dispõe sobre o Regime Diferenciado de Contratações -RDC e adicionalmente

pelo decreto 7581/2011, que regulamenta sua aplicação. 

A lei 12.462/11 dispõe expressamente em seu art.1º, §2º, que a opção pelo RDC  resultará no

afastamento  das  normas  contidas  na  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993, exceto  nos  casos

expressamente previstos na própria Lei. Verifica-se que o art. 48 da lei 8.666/93 não é aplicável às

licitações regidas pela lei 12.462/2011, por ausência de previsão legal.

A lei 12.462/2011 dispõe que:

 

Art. 24. Serão desclassificadas as propostas que: 
(…)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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III  -  apresentem  preços  manifestamente  inexequíveis ou  permaneçam  acima  do
orçamento estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no art. 6º
desta Lei; 
IV - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração
pública; ou 
(…)
§  2º  A  administração  pública  poderá  realizar  diligências  para  aferir  a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na
forma do inciso IV do caput deste artigo.
§  3º  No  caso  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  para  efeito  de  avaliação  da
exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e
os preços unitários considerados relevantes, conforme dispuser o regulamento.

O Decreto 7.581/2011, que regulamenta as licitações na modalidade RDC, dispõe em seu art.

41:

Art. 41. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis
as  propostas  com  valores  globais  inferiores  a  setenta  por  cento  do  menor  dos
seguintes valores:

I - média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento
do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou

II - valor do orçamento estimado pela administração pública.

§ 1º A administração deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar
a exequibilidade da sua proposta.

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º , o licitante deverá demonstrar que o valor
da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos
custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições
de custos unitários.

§ 3º  A análise  de exequibilidade  da proposta  não considerará materiais  e
instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na
proposta.

A presunção de inexequibilidade presente no art. 41 do decreto 7581/2011 é relativa, devendo

a Administração conferir a oportunidade ao licitante de demonstrar a exequibilidade de sua proposta

comercial, nos termos de seu §1º. Para tanto, deve o licitante demonstrar que o valor da proposta é

compatível  com a  execução  do  objeto  licitado  no  que  se  refere  aos  custos  dos  insumos  e  aos

coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários, em conformidade com o

disposto no §2º, do mesmo art. 41.
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Tais disposições legais refletiram a jurisprudência do Tribunal  de Contas, consolidada na

súmula 262/2010, que dispõe:

O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93
conduz  a  uma  presunção  relativa  de  inexequibilidade  de  preços,  devendo  a
Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta. 

Conforme citado nas  razões  recursais,  a  formulação de proposta  de valor  reduzido exige

avaliação cuidadosa por parte da Administração, que no presente caso, assim procedeu, verificando

os preços unitários ofertados, detalhamento de encargos sociais incidentes, composições de custos

unitários e detalhamento de cálculo de coeficientes multiplicadores ( Fator K e TRDE). 

Na proposta apresentada, a recorrida considerou o percentual de encargos sociais distinto do

constante da planilha de orçamento da Administração. Com efeito,  o orçamento estimado é feito

levando-se  em consideração  a  execução  dos  serviços  através  de  mão  de  obra  celetista,  com os

encargos sociais incidentes sobre este tipo de contratação. Porém, a adoção do regime celetista não é

obrigatório, sendo permitido ao licitante que opte pelas formas de contratação de mão de obra dentre

as  admitidas  pelo  ordenamento  jurídico,  desde  que  indicados  corretamente  os  percentuais  de

encargos sociais incidentes sobre a forma de contratação a ser utilizada.

 A recorrida apresentou detalhamento de encargos sociais incidentes sobre a mão de obra não

celetista,  no importe de 20%, para os cargos técnicos, onde será utilizada contratação através de

contrato de prestação de serviços (profissionais autônomos). Foi apresentado ainda o detalhamento

de encargos sociais incidentes sobre a mão de obra celetista, adotada para os cargos de motorista,

auxiliar administrativo e assistente social, no  percentual de 58,07%, bem próximo ao adotado pela

Administração (59,30%). 

Dessa forma, verifica-se que a forma de contratação adotada permitiu a licitante diminuir

consideravelmente os custos com a contratação de mão de obra, possibilitando a recorrida oferecer

proposta comercial com alto desconto. Saliente-se que o salário-base das principais categorias de

mão de obra estão iguais ou superiores ao salário-base  constante na planilha Sudecap corroborando

a exequibilidade dos preços ofertados.

Ademais, a recorrida ofertou alto desconto em despesas indiretas, tais como percentual de

Administração Central e lucro. Tais descontos refletem o planejamento adotado pela licitante, bem

como sua estratégia  empresarial,  não sendo passíveis de irresignação da Administração,  que não

pode se imiscuir na forma de organização e administração da licitante, levando em consideração os

primados da livre iniciativa e não intervenção na atividade econômica.
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Cumpre salientar que a oferta de alto desconto e adoção de lucro baixo não são motivos para

deferimento de revisão de preços ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.. Isso porque o

equilíbrio contratual é balizado pelas condições ofertadas na proposta que devem ser mantidas até o

final da contratação. Assim, não há que se falar de deferimento de revisão de preços ou reequilíbrio

econômico-financeiro para compensar alto desconto dado ou lucro baixo. Quando a licitante oferece

a proposta comercial e esta é aceita pela Administração, seus termos vinculam as partes e integram o

próprio contrato. 

A finalidade da licitação é a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração

pública, não havendo que se falar em espoliação, haja vista que trata-se de oferta de preço feita pelo

próprio particular, dentro de suas possibilidades de execução técnica e financeira, não podendo a

Administração desclassificar a proposta comercial de menor preço quando esta se mostra exequível.

Conforme leciona  Marçal Justen Filho leciona: “Se o particular puder comprovar que sua proposta é

exequível, não se lhe poderá interditar o exercício do direito de apresentá-la. É inviável proibir o

Estado de realizar contratação vantajosa.1

Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, de que proposta comercial

com reduzida  margem de  lucro  não conduz necessariamente  a  sua  exequibilidade,  pois  tal  fato

depende da estratégia comercial adotada pela empresa. Vejamos:

REPRESENTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA POR CRITÉRIO NÃO
PREVISTO  NO  EDITAL.  PROCEDÊNCIA.  ASSINATURA  DE  PRAZO  PARA
ANULAÇÃO  DO  ATO.  POSSIBILIDADE  DE  RETOMADA  DO  CERTAME.
CIÊNCIA DE OUTRAS IMPROPRIEDADES. ARQUIVAMENTO. 1. Não há vedação
legal  à  atuação,  por  parte  de  empresas  contratadas  pela  Administração  Pública
Federal,  sem  margem  de  lucro  ou  com  margem  de  lucro  mínima,  pois  tal  fato
depende  da  estratégia  comercial  da  empresa  e  não  conduz,  necessariamente,  à
inexecução da proposta (Acórdão 325/2007-TCU-Plenário). 2. A desclassificação de
proposta  por  inexequibilidade  deve  ser  objetivamente  demonstrada,  a  partir  de
critérios  previamente  publicados (Acórdãos  2.528/2012  e  1.092/2013,  ambos  do
Plenário).  (Acórdão  3092/2014  –Plenário,  TC  020.363/2014-1,  relator  Ministro
Bruno Dantas, 12.11.2014.)

 Por  fim,  cumpre  salientar  que  o  orçamento  estimado  realizado  pela  Administração  é

conforme o próprio nome indica, estimado, e serve como limite para os gastos com a contratação que

em regra, não podem superá-lo. 

No entanto, a exequibilidade da proposta comercial não pode ser aferida exclusivamente com

base  nos  preços  unitários  estimados,  dado  que  as  licitantes  podem  adotar  diversas  formas  de

1 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14º Ed, São Paulo: Dialética, 2010, p.660)
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contratação de mão de obra, bem como reduzir o seu custo com despesas indiretas e seu percentual

de lucro.

Diferentemente do suposto pela recorrente, as planilhas de preços unitários, composições de

custos unitários e demais documentos apresentados pela recorrida foram minuciosamente analisados

pela Comissão de Licitação. Ademais não se mostrou necessária a realização de diligência uma vez

que os documentos apresentados por si só, comprovam a sua exequibilidade.

II – DECISÃO

Considerando  os  fatos  e  fundamentos  acima  esposados,  esta  Comissão  JULGA

IMPROCEDENTE o  recurso  interposto  pela  licitante SURFACE  ENGENHARIA  E

TOPOGRAFIA LTDA.  mantendo a decisão de classificação da proposta  comercial  da licitante

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI.

Em obediência ao disposto no art. 45, § 6º, da Lei nº 12.462/11, esta Comissão encaminha

esta decisão, bem como as razões recursais para decisão final da autoridade competente. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PORTARIA CONJUNTA SMOBI/SUDECAP  Nº.80/2020

Kely Cristina Santos Venier  

Germano Gonçalves dos Santos Filho                                    Renato de Abreu Fortes                

Moacir José da Silva Carvalho                                       Lucas Barbosa da Cunha



                                           SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

  

LICITAÇÃO URBELSMOBI Nº 004/2020 –RDC

DESPACHO

Processo n.º 01-100.779/19-98 
Objeto: Serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de cadastros técnicos 
de desapropriação e remoção, topografia, consultoria e apoio técnico para empreendimentos 
da prefeitura de Belo Horizonte.

Acolho a manifestação da Comissão Permanente de Licitações constante dos autos do
processo em referência e JULGO IMPROCEDENTE o recurso interposto pela licitante
Surface  Engenharia  e  Topografia  Ltda.,  mantendo-se  inalteradas  decisões  de
classificação e habilitação da licitante KF2 Engenharia e Consultoria EIRELI.

                          Belo Horizonte, 03 de novembro de 2020.

Leandro César Pereira
 Subsecretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Delegação-Portaria SMOBI nº 131, de 26 de outubro de 2020.
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