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65.143.315/0001-33 - VICTORIA TASSARA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Intenção de Recurso

Data/Hora: 26/08/2020 15:04

Julgamento de Proposta:  Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de
proposta

Habilitação de Fornecedor:  Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

Recurso

Data/Hora: 10/09/2020 14:09

Motivo do Recurso / Justificativa da Desistência:  1- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A Victória Tassara
Engenharia e Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ 65.143.315/0001-33, com sede em Belo Horizonte, na Avenida
Uruguai 238, sala 207, bairro Sion, vem INTERPOR RECURSO, contra a decisão da Comissão de Licitação do
SMOBI 026/2020 - RDC Eletrônico, cujo objeto é a Contratação de serviços técnico-profissionais especializados
de apoio técnico, elaboração de Levantamentos Topográficos, serviços Geotécnicos, Anteprojeto e Projetos
Executivos de Arquitetura e Complementares para empreendimentos diversos. DOS FATOS 1- Finda a fase de
envio das Propostas Comerciais, das Declarações e da Descrição Detalhada do Objeto da Licitação
supramencionada, enviadas pelas Licitantes, a COMISSÃO analisou as propostas e documentações enviadas. 2-
Seguindo o critério de MAIOR DESCONTO, a COMISSÃO apresentou, pelo sistema, a classificação inicial que
teve como vencedora do certame a Licitante que ofertou um desconto de superior a 30%. DAS ALEGAÇÕES 3-
Cita o Edital, item 11.3- Será desclassificada a proposta que:” ... ... 11.3.3 apresente preço manifestamente
inexequível; 4- Há de se considerar que o art. 41 do Dec. Lei 7581, que regulamenta o Regime diferenciado de
Contratações Públicas – RDC, de que trata a Lei nº 12.462 de 4 de agosto de 2011, é apresentado da seguinte
forma: 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 se 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 analise 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. 5- A inexequibilidade é, de fato, uma presunção. A proposta em
desacordo com a estimativa da Administração Pública é indício de que o contrato a ser celebrado é temerário
para o interesse público. 6- A desclassificação de propostas em razão de preço tem por objetivo evitar que a



administração contrate bens ou serviços por preços excessivos, desvantajosos em relação à contratação direta
do mercado, ou inexequíveis/irrisórios, que comprometam a satisfação do objeto almejado com consequências
danosas à administração (Extrato do Acórdão 141/2008 – Plenário TCU). 7- No que se refere à inexequibilidade,
entende-se que a busca é pela satisfação do interesse público em condições que além de vantajosas para
administração, contemplem preços que possam ser suportados pelo contrato sem comprometimento da
regular prestação contratada. 8- Contratos com valores considerados inexequíveis tendem a causar transtornos
posteriores pois não se trata só de punir o contratado no caso de não cumprimento do objeto, mas a
interrupção do processo causa danos, por vezes, irreparáveis à Administração Pública com a paralisação dos
serviços e incerteza de contratação de nova empresa pelo preço contratado, além da desatualização dos dados,
no caso específico de projetos. 9- Além dos fatos acima, entendemos que não é objetivo do Município espoliar
o particular, mas como se apresenta a Lei, cabe à Administração Pública aferir as consequências da aceitação de
tal proposta. Tal fato fez com que o legislador incluísse na Lei 8.666/1993 o cálculo do art. 48, sendo seguido,
inclusive, pela legislação do RDC no Dec. 7581/11, art. 41. 10- Considera-se, ainda, que a planilha orçamentária
adotada pela SUDECAP, anexa ao Edital, é embasada em preços de mercado. Os descontos fornecidos pelos
licitantes são baseados, entre outras coisas, numa melhor produtividade de suas equipes técnicas, segundo seus
critérios que podem não estarem de acordo com o mercado. DO PEDIDO DA RECORRENTE 11- Diante do
exposto solicitamos que a(s) proposta(s) das empresas ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, ESPRIT
NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA, COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E
EMPREENDIMENTO, IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CVCTEC ENGENHARIA EIRELI, C & P
ARQUITETURA LTDA, sejam desclassificadas por sua inexequibilidade. 2- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A Victória
Tassara Engenharia e Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ 65.143.315/0001-33, com sede em Belo Horizonte, na
Avenida Uruguai 238, sala 207, bairro Sion, vem INTERPOR RECURSO, contra a decisão da Comissão de
Licitação do SMOBI 026/2020 - RDC Eletrônico, cujo objeto é a Contratação de serviços técnico-profissionais
especializados de apoio técnico, elaboração de Levantamentos Topográficos, serviços Geotécnicos, Anteprojeto
e Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares para empreendimentos diversos. DOS FATOS 1- Finda a
fase de envio das Propostas Comerciais, das Declarações e da Descrição Detalhada do Objeto da Licitação
supramencionada, enviadas pelas Licitantes, a COMISSÃO analisou as propostas e documentações enviadas. 2-
Na data marcada para início da licitação e verificação das propostas foram feitas consultas para com finalidade
de verificar as condições de participação das empresas licitantes. 3- Na data da licitação diversas empresas não
possuíam o SUCAF ativo, ou ainda, não tinham o cadastro válido. DAS ALEGAÇÕES 4- Cita o Edital, item: ”7-
Condições para Participação” e “7.1 Serão admitidas a participar desta licitação empresas que satisfaçam os
requisitos a seguir indicados” Conforme indicação em sequência: “7.3 Como condição de verificação do
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 7.3.1
SUCAF” Conforme trechos extraídos do Edital, 7.3 e 7.3.1, o cadastro no SUCAF e imprescindível para a consulta
se a empresa possui algum descumprimento nos termos do Edital ou possui alguma pendência com o
Município de Belo Horizonte. 5- O SUCAF é um registro fundamental que a sua não apresentação deve ser
motivo de desclassificação tendo em vista que ele é o principal documento que registra se a empresa está
suspensa de participar de licitação ou contratar com o município de Belo Horizonte Isso é condição necessária
para participar da licitação, de acordo com o subitem 7.2.1 do presente edital. A ausência dessa documentação
ativa deveria impedir “a participação direta ou indireta na presente licitação ou impedida de contratar com o
Município de Belo Horizonte” (Item 7.2 do referido edital). 6- Segundo a PBH, 2020, o SUCAF foi “Criado com o
objetivo de facilitar o relacionamento da Administração da Prefeitura de Belo Horizonte com os fornecedores, o
Sistema Único de Cadastro de Fornecedores (SUCAF) possibilita o registro de pessoas jurídicas interessadas em
fornecer serviços e produtos para a Administração Direta e entidades da Administração Indireta do Município
de Belo Horizonte. O CADASTRAMENTO É CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA PARA OS INTERESSADOS EM MANTER
CONTRATOS DE FORNECIMENTO E PARTICIPAR DAS CONCORRÊNCIAS.” Essa citação foi retirada do site da
PBH em agosto de 2020 e corrobora com os decretos municipais N.º 9932/99 e Nº 11.245 de 23 de janeiro de
2003. 7- O artigo 1º do decreto municipal 9932/99 cita: “Art. 1º: O SUCAF tem como finalidade inscrever
pessoas físicas e jurídicas interessadas em contratar, inclusive participar dos procedimentos licitatórios, com a
Administração Direta e entidades da Administração Indireta do Município de Belo Horizonte, a fim de compor
um banco de dados e informações com vistas a tornar as contratações mais vantajosas e transparentes.” Com a
leitura desse artigo 1º fica evidente que as empresas interessadas em participar de processos licitatórios devem
ter o cadastro no SUCAF. 8- O decreto nº 11.245 de 23 de janeiro de 2023 padroniza elementos essenciais para
a participação em licitações e um deles é o cadastro no SUCAF, que está na seção I, artigo 27. “Art. 27 - Para a
uniformidade de procedimentos, nos editais e convites destinados às licitações deverão constar,
obrigatoriamente, as exigências abaixo descritas: I - apresentação, no envelope de documentação de cópia
autenticada do Certificado de Registro Cadastral - CRC; II - que, PARA PARTICIPAR DAS LICITAÇÕES A PESSOA
JURÍDICA DEVERÁ SER CADASTRADA NO SUCAF. Parágrafo único- Nas modalidades de Tomada de Preços e
Concorrência, caso o licitante não seja cadastrado, deverá providenciar seu Cadastro junto à unidade
cadastradora competente, observado o disposto no art. 14, §§ 2º e 3º deste Decreto.” O item II do artigo 27
deixa explicito que, como lei municipal, uma das condições para empresas participarem de licitações é o
cadastro no SUCAF. Essa fato corrobora com o pleito de eliminação das empresas que não têm esse cadastro.
9- Ainda conforme o decreto nº 11.245 de 23 de janeiro de 2023, são regidas as maneiras de proceder com as
licitações, sendo citado que o SUCAF deverá ser previamente consultado na fase de habilitação das empresas,
demanda explicita na Seção II, artigo 28. “Art. 28 - O SUCAF deverá ser previamente consultado na fase de
habilitação, bem como quando da análise da documentação nos casos de dispensa e inexigibilidade de
licitação, com vistas a comprovação das informações relativas à situação dos interessados, observado o
disposto no § 1º do art. 2º deste Decreto.” Esse artigo mostra a necessidade da consulta feita pela empresa VT



Engenharia, sobre a situação do SUCAF das licitantes na fase de habilitação. 10- Entre as empresas participantes
do Certame muitas não possuem sede na capital, e com isso o SUCAF torna-se um documento fundamental e
imprescindível para a consulta de regularidade e inexistência de fatos impeditivos de fornecer serviços para a
administração pública de BH. Todas as empresas que não são sediadas em BH não apresentaram cadastro ativo.
Esse fato corrobora para a não igualdade entre os participantes e a punição inadequada das empresas que
possuem e mantém a documentação e SUCAF adimplentes para licitar com os órgãos da Administração Pública
de Belo Horizonte. DO PEDIDO DA RECORRENTE 11- Diante do exposto solicitamos que as seguintes empresas
sejam desclassificadas por não possuírem cadastro do SUCAF ativo no município de Belo Horizonte: - DANIEL
ROSENDO DE OLIVEIRA - ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, não possui SUCAF e não têm sede na
capital; - JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI, não possui SUCAF e não têm sede na capital; -
CONNECT PROJETOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI, não possui SUCAF e não têm sede na capital; - CeP
Arquitetura LTDA, SUCAF inativo desde 2011. - ECR Consultoria LTDA, não possui SUCAF e não têm sede na
capital; - Econômica Engenharia e Obras LTDA, não possui SUCAF e não têm sede na capital; Solicitamos que o
SUCAF de todas as empresas seja pesquisado pela presente comissão e as que não tiverem essa documentação
vigente na data da presente licitação sejam desclassificadas. Notadamente a busca pelo cadastro no SUCAF das
empresas foi feita no dia do certame e as imagens comprovatórias de que elas não possuem esse documento
ativo estão à disposição da comissão permanente da licitação.

Contrarrazão

21.813.114/0001-20 - ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Data/Hora: 14/09/2020 10:28

Motivo da Contrarrazão/Justificativa da Desistência:  À PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
HORIZONTE REF. RDC ELETRÔNICO Nº 26/2020-SMOBI CONTRARRAZÕES ENGEDER Engenharia e
Arquitetura LTDA ME, doravante denominada ENGEDER, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ 21.813.114/0001-20, com sede na Av Atlântica, 80 – sala 1 – Itapirubá – Imbituba/SC, CEP:
88780-000, por intermédio de seu representante legal, vem apresentar suas contrarrazões no referido
processo licitatório. I – DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 1. A decisão desta Ilustre Comissão não está a
merecer reforma, visto que a ENGEDER preenche todos os requisitos necessários para realizar
satisfatoriamente as prestações de serviço para este órgão no ponto de vista técnico, apresentou
ainda uma proposta mais vantajosa para a Administração. 2. A empresa que recorre à decisão desta
ilustre Comissão menciona que a ENGEDER deve comprovar a exequibilidade da proposta, bem como
comprovar o cadastro junto a SUCAF na Prefeitura de Belo Horizonte. II – DAS CONSIDERAÇÕES DE
EXEQUIBILIDADE 3. Em atendimento à SÚMULA do TCU nº 262/2010, que traz diretrizes e
entendimento sobre a questão de inexequibilidade, vejamos: “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.”. 4. Assim a administração deverá dar à
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta por meio de diligência e
juridicamente, caso a consulente consiga demonstrar a exequibilidade de sua proposta, a mesma
deverá ser aceita. 5. Com sapiência, o jurista Marçal Justen Filho leciona: “Se o particular puder
comprovar que sua proposta é exequível, não se lhe poderá interditar o exercício do direito de
apresenta-la. É inviável proibir o Estado de realizar contratação vantajosa. A questão é de fato, não de
direito. Incumbe o ônus da prova da exequibilidade ao particular. Essa comprovação poderá fazer-se
em face da própria Administração, pleiteando-se a realização de diligência para tanto.” (In
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14º Ed, São Paulo: Dialética, 2010,
p.660). Subordinar o direito do licitante à prévia impugnação ao orçamento apresentado é violar o
princípio da isonomia. Todos os demais licitantes estariam advertidos que um outro concorrente irá
formular proposta de valor mais reduzido. Estaria comprometida a igualdade dos participantes. Por
outro lado, seria um despropósito imaginar que a omissão ou silencio dos licitantes tornaria válido
orçamento excessivo ou desvinculado da realidade econômica. Por tais motivos, reputa-se cabível
que o particular, ainda que não impugne o valor orçado, defenda a validade de proposta de valor
reduzido, mas exequível. 7. Corroborando, o TCU manifestou-se: “A proposta da licitante com
margem de lucro mínima ou sem margem de lucro não conduz, necessariamente, à inexequibilidade,
pois tal fato depende da estratégia comercial da empresa. A desclassificação por inexequibilidade
deve ser objetivamente demonstrada, a partir de critérios previamente publicados, após dar à
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta”. Acórdão 3092/2014 –
Plenário, TC 020.363/2014-1, relator Ministro Bruno Dantas, 12.11.2014. 8. Assim sendo, com a
possibilidade de comprovação de exequibilidade da proposta, informamos que as próprias planilhas
de composições de custos unitários comprovam, com clareza, que os serviços são exequíveis pelo
preço proposto. Todas as planilhas demonstram números minuciosos com indicação de carga horária
“homem/hora”, despesas operacionais, custos com insumos, entre outros. 9. Cabe informar que a
ENGEDER possui, entre seus sócios proprietários, um profissional Arquiteto e outro Engenheiro
Eletricista. Assim, grande parte das atividades a serem desempenhadas nesta prestação de serviço
serão elaboradas por estes profissionais, que são remunerados pelo seu pró labore mínimo de R$



1.031,00, além é claro, dos lucros resultantes dos contratos em que a ENGEDER atua. 10. Os demais
profissionais a serem contratados participarão dos demais projetos, conforme contratos de prestação
de serviço apresentados durante o processo, de acordo com sua atribuição técnica e capacidade
técnica comprovada por meio de acervos e atestados. 11. As planilhas de composições de custos, se
bem avaliadas, demonstram com segurança a exequibilidade do projeto, com valores minuciosos de
homem/hora e custos com despesas adicionais. No entanto, conforme equipe técnica disponibilizada
para o referido certame licitatório, abaixo apresentamos uma planilha resumo com as principais
despesas, corroborado a exequibilidade já demonstrada nas composições de custos, considerando 7
(sete) meses como o prazo de execução dos serviços. PLANILHA DE EXEQUIBILIDADE A – CUSTO
COM PESSOAL FUNÇÃO / REMUNERAÇÃO MENSAL 160hs / PERIODO / TOTAL ARQUITETO – SÓCIO
PROPRIETÁRIO / R$ 1.031,00 / 12 meses / R$ 12.372,00 ENG. ELETRICISTA – SÓCIO PROPRIETÁRIO /
R$ 1.031,00 / 12 meses / R$ 12.372,00 ENG. CIVIL CONTRATADO / R$ 8.535,00 / 8 meses / R$
68.280,00 ENG CIVIL 2 CONTRATADO / R$ 8.535,00 / 2 meses / R$ 17.070,00 ENG CIVIL 3
CONTRATADO / R$ 8.535,00 / 1 meses / R$ 8.535,00 ENG ELETRICISTA CONTRATADO / R$ 8.535,00 /
1 mês / R$ 8.535,00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / R$ 1200,00 / 5 meses / R$ 6.000,00 TÉCNICO
AUXILIAR 1/ R$ 1.280,00 / 12 meses / R$ 15.360,00 TÉCNICO AUXILIAR 2/ R$ 1.280,00 / 3 meses / R$
3.840,00 DESENHISTA / R$ 1200,00 / 12 meses / R$ 14.400,00 CUSTO TOTAL DE (A) = R$ 166.764,00 B
– CUSTO COM TERCEIRIZAÇÕES SONDAGENS – R$ 15.600,00 CUSTO TOTAL DE (B) = R$ 15.600,00 C
– CUSTO COM VIAGENS E PERNOITES CUSTO MÉDIO POR DESLOCAMENTO – R$ 1.200,00 X 14 = R$
16.800,00 CUSTO TOTAL DE (C) = R$ 16.800,00 D – CUSTO COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS /
INSUMOS / ARTS ARTs – R$ 156,00 x 16 = R$ 2.496,00 INSUMOS E IMPRESSÕES EM BUREAL
PRÓPRIO – R$ 2.000,00 CUSTO TOTAL DE (D) = R$ 4.496,00 E – TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL
(5%) CUSTO TOTAL DE (E) = R$ 14.900,00 F – IMPOSTOS – 18% CUSTO TOTAL DE (F) = R$ 53.640,00
CUSTO TOTAL DE A+B+C+D+E+F = R$ 272.200,00 VALOR DA PROPOSTA = R$ 298.000,00 LUCRO
ESCRITÓRIO = R$ 25.800,00 III – DAS CONSIDERAÇÕES DE CADASTRO NO SUCAF 12. O Item 7 do
edital, quanto as condições de participação, não há qualquer menção à exigência de cadastramento
no SUCAF. 13. Quanto ao item 12 do edital, quanto a documentação de habilitação, também não há
qualquer menção à exigência de apresentação de cadastro no SUCAF. 14. O item 18 do edital é claro
ao informar que: “Homologada a licitação, a Licitante à qual couber a adjudicação dos serviços
licitados será convocada para, no prazo a ser estabelecido: 18.1 – Apresentar cadastro atualizado no
Sistema único de Cadastro de fornecedores (SUCAF), sob pena de decair do direito de contratar com
o Município. (...)” 15. Percebe-se que o instrumento convocatório é claro ao informar que o cadastro
no SUCAF deve ser realizado apenas para assinatura de contrato e, de forma alguma, é condição de
habilitação ou participação no certame. IV – DO PEDIDO 16. Por todo o exposto, a ENGEDER requer
que: a) Seja recebido e processado a presente Contrarrazão, nos termos da legislação vigente; b) Que
seja mantida a referida decisão desta Administrado em declarar vencedora a proposta da ENGEDER,
procedendo com a adjudicação e homologação do referido processo licitatório; Nesses Temos, P.
Deferimento. IMBITUBA/SC, 14 de setembro DE 2020. REGIS DA SILVA SOCIO PROPRIETÁRIO
ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Voltar



SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Belo Horizonte, 18 de setembro de 2020.

ANÁLISE RECURSAL E DE CONTRARRAZÕES

LICITAÇÃO: SMOBI 026-2020 – RDC
PROCESSO: N.º 01-047.860/20-97 
OBJETO:  Serviços  técnicos  profissionais  especializados  para  apoio  técnico,  elaboração  de
levantamentos  topográficos,  elaboração  de  serviços  geotécnicos  e  elaboração  de  estudos
preliminares,  anteprojetos  e  projetos  executivos  de  arquitetura  e  complementares  de
engenharia para os seguintes equipamentos públicos: Abrigo Granja de Freitas, Cemitério da
Saudade, Serviço de atendimento móvel de urgência e URPV Américo Vespúcio. 
 
RECORRENTE: Victoria Tassara Engenharia e Consultoria LTDA.

RECORRIDAS: Engeder  Engenharia  e  Arquitetura  LTDA.,  Esprit  Noveau  Arquitetura   e
Urbanismo SS LTDA., COBRAPE – Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos, Izabel Souki
Engenharia  e  Projetos  LTDA.,  CVCTEC Engenharia  EIRELI,  C  & P  Arquitetura  Ltda,  Daniel
Rosendo  de  Oliveira,  JM  PJ  Construtora  e  Telecomunicações  EIRELI,  Connect  Projetos  e
Montagens Industriais EIRELI,  E C R Consultoria Ltda. e  Econômica Engenharia e Obras Ltda.

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

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

sistema Comprasnet, sendo este conhecido por esta Comissão.

I-1 -  Argumento de inexequibilidade da proposta comercial

A recorrente argumenta que a proposta comercial apresentada pela recorrida é inexequível,

por importar desconto superior a 30% do valor estimado da contratação. Aduz que o item 11.3.3 do

edital  determina que as propostas inexequíveis  serão desclassificadas  e que o art.  41 do decreto

7581/2011, considera inexequíveis propostas inferiores a setenta por cento do menor dos valores:

orçamento estimado ou média das propostas comerciais superiores a 50% do valor estimado. Afirma

ainda que a planilha de orçamento elaborada pela Administração é baseada nos preços de mercado,

sendo que  as  licitantes  oferecem seus  descontos  com base  numa melhor  produtividade  de  suas

equipes técnicas, que podem estar de acordo ou não com o mercado.

Conforme afirmado pela própria recorrente, 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
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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. 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. 

No caso em tela, 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.

 No entanto,  a recorrida não computou em sua proposta comercial  o uso de mão de obra

celetista  e  sim  a  contratação  de  profissionais  autônomos,  prestadores  de  serviço,  bem  como  a

utilização de mão de obra dos próprios sócios. Dessa forma, o percentual de encargos sociais sobre

este tipo de contratação caiu de 58% (orçamento estimado) para 20% (prestadores de serviços) e

11% (sócios)  diminuindo  consideravelmente  os  custos  com a  contratação  de  mão  de  obra  para

prestação de serviços e possibilitando a recorrida oferecer proposta comercial com alto desconto. 

Considerando-se que a mão de obra representa a quase totalidade dos custos da contratação, a

recorrida  conseguiu  demonstrar  nos  documentos  que  integram  a  proposta  comercial  a

compatibilidade do valor da proposta com a execução do objeto.

Ademais,  o  edital  previu  expressamente  em seu  item  11.1.4.  que  as  licitantes  deveriam

apresentar o detalhamento de encargos sociais compatível com as formas de contratação de mão de

obra  que  serão  efetivamente  utilizadas.  Isso  para  evitar  enriquecimento  ilícito  da  contratada  e

prejuízo ao erário, no caso de computar-se encargos sociais em percentual superior ao efetivamente

dispendido. Assim, a recorrida atendeu as exigências editalícias  referentes a apresentação de sua

proposta comercial demonstrando sua exequibilidade. 

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. 

Neste  sentido  é  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  inclusive  citada  pela

recorrida em contrarrazões, de que proposta comercial com reduzida margem de lucro não conduz
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necessariamente a sua exequibilidade,  pois tal  fato depende da estratégia  comercial  adotada pela

empresa. 

 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, o orçamento estimado não reflete as diversas formas de

contratação possíveis para a execução dos serviços, adotando o padrão de mão de obra celetista a fim

de não limitar as licitantes na elaboração de suas propostas. 

Por  todo  o  exposto,  a  Comissão  de  Licitação  julga  improcedente  o  argumento  de

inexequibilidade  da  proposta  comercial  da  licitante  Engeder  Engenharia  e  Arquitetura  LTDA.  e

mantém sua classificação. 

Em relação  ao  pedido  de  desclassificação  das  propostas  comerciais  das  licitantes Esprit

Noveau  Arquitetura   e  Urbanismo  SS  LTDA.,  COBRAPE  –  Cia  Brasileira  de  Projetos  e

Empreendimentos, Izabel Souki Engenharia e Projetos LTDA., CVCTEC Engenharia EIRELI, C &

P Arquitetura  Ltda,  informamos  que  em conformidade  com o  disposto  no  item 11.2  do  edital,

somente  foi  analisada  a  conformidade  da  proposta  comercial  de  menor  preço  apresentada  pela

licitante Engeder Engenharia e Arquitetura LTDA. Dessa forma, as propostas comerciais das demais

não foram objeto de análise, motivo pelo qual não são passíveis de desclassificação pela via recursal.

I-2 -  Argumento de ausência de registro no SUCAF

A  recorrente  afirma  que  as  licitantes  Engeder  Engenharia  e  Arquitetura  LTDA.,  Daniel

Rosendo  de  Oliveira,  JM  PJ  Construtora  e  Telecomunicações  EIRELI,   Connect  Projetos  e

Montagens  Industriais  EIRELI,  C & P Arquitetura  Ltda,   E  C R Consultoria  Ltda.  Econômica

Engenharia e Obras Ltda.,  não comprovaram possuir o registro ativo no SUCAF- Sistema Único de

Cadastro de Fornecedores de Belo Horizonte devendo ser inabilitadas, pois em conformidade com o

disposto  no  Decreto  Municipal  11.245/2003,  o  prévio  cadastro  no  SUCAF  é  condição  de

participação nas licitações promovidas pelo Município de Belo Horizonte. 

Aduz  que  o  edital  previu  em seu  item 7,  consulta  ao  SUCAF para  fins  de  aferição  do

preenchimento das condições de participação e inexistência de sanções de inidoneidade ou suspensão

de participação em licitações perante o Município e que a inexistência do cadastro por algumas das

licitantes corrobora para a não igualdade de participação entre as licitantes e a punição inadequada

daquelas que possuem e mantém a documentação adimplentes para licitar com o Município de Belo

Horizonte.
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Conforme apontado nas contrarrazões, o edital da licitação SMOBI 012-2020 não exigiu o

prévio cadastramento no SUCAF como condição de participação na licitação,  sendo este exigido

apenas da licitante vencedora para fins de assinatura do contrato, nos termos do item 18.1 do edital.

 O item 7.2 do edital prevê que não será permitida a participação de empresas suspensas de

participar  de  licitação  ou   impedidas  de  contratar  com  o  Município  de  Belo  Horizonte,  sendo

realizada  consulta  ao  SUCAF  para  aferição  da  existência  de  tais  penalidades.  Com  efeito,  a

Comissão  de  Licitação  efetua  tais  consultas  e  no  caso  de  inexistência  de  cadastro  no  SUCAF,

significa que tais empresas não cadastradas não mantiveram contratos com o Município e portanto

não poderiam ter sido penalizadas por este. De tal sorte, que não há desigualdade no tratamento das

licitantes que possuem ou não possuem o cadastro, uma vez que a consulta é apenas para certificação

da inexistência de penalidades. Ademais, são consultados outros cadastros, nos termos do item 7.3 do

edital, mantidos por órgãos federais, onde é possível aferir a inidoneidade de licitantes ou aplicação

de outras penalidades que impactem em descumprimento de condição de participação na licitação

prevista em edital. Pelo exposto, rejeita-se o argumento de inabilitação das licitantes por ausência de

cadastro prévio no SUCAF.

II – DECISÃO

Considerando  os  fatos  e  fundamentos  acima  esposados,  esta  Comissão  JULGA

IMPROCEDENTE o recurso interposto pela licitante Victoria Tassara Engenharia e Consultoria

LTDA. mantendo  as  decisões  de  classificação  e  habilitação  da  licitante  Engeder  Engenharia  e

Arquitetura LTDA.

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

esta  decisão,  bem  como  as  razões  e  contrarrazões  recursais  para  subsidiar  a  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
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LICITAÇÃO SMOBI 026/2020 – RDC

DESPACHO

Processo n.º 01-047.860/20-97 
Objeto:  serviços  técnicos  profissionais  especializados  para  apoio  técnico,  elaboração  de
levantamentos  topográficos,  elaboração  de  serviços  geotécnicos  e  elaboração  de  estudos
preliminares,  anteprojetos  e  projetos  executivos  de  arquitetura  e  complementares  de
engenharia para os seguintes equipamentos públicos: Abrigo Granja de Freitas, Cemitério da
Saudade, Serviço de atendimento móvel de urgência e URPV Américo Vespúcio. 

Acolho a manifestação da Comissão Permanente de Licitações constante dos autos do

processo em referência e JULGO IMPROCEDENTE o recurso interposto pela licitante

VICTORIA  TASSARA  ENGENHARIA  E  CONSULTORIA  LTDA.,  mantendo-se

inalteradas  as  decisões  de  classificação  e  de  habilitação  da  licitante  ENGEDER

ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2020.

Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  

Patrícia de Figueiredo e Paula – BM 47.948-2
                                                                                              Assessoria – SMOBI 
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