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ATA DE REUNIÃO REALIZADA PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
COMERCIAIS REFERENTES À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.665/2018 

 
Às 10h00m do dia 06 de novembro de 2018, reuniu-se a Comissão Permanente de 

Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Piúma (PMP) devidamente designados pelo 

Decreto Municipal 1.375/2018, representada pelo Presidente da Comissão Sr. Caio de 

Carvalho Borges e pelos membros Sr. Antônio Alfredo de Angelis e Srª. Ana Paula 

Ribeiro, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 8.666/93, para dar 

continuidade aos procedimentos relativos à Concorrência Pública nº 001/2018, 

referente ao Processo 5.665/2018 que tem como objetivo a Contratação de empresa 

para prestação de serviços de limpeza e manutenção de vias públicas, tais como: 

varrição, capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio fio e 

canaletas, caiação de guias, desobstrução de bueiros, poda de arvores com 

limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, recolhimento e transporte dos 

resíduos de capina e roçada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma 

descrita no Projeto Básico, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

em atendimento às necessidades deste município. Em conformidade com as disposições 

contidas no edital em epígrafe, a CPL submeteu as propostas apresentadas pelas 

empresas devidamente habilitadas no certame para análise técnica da Engenheira 

Responsável, Poliana C. Quintino, oportunidade em que a referida Engenheira analisou 

cuidadosamente, as propostas emitindo o Relatório de Análise Técnica das Propostas, 

anexado aos outros. Iniciando os trabalhos, a Comissão constatou que as empresas 

habilitadas apresentaram todos os documentos pertinentes à proposta comercial, são 

eles: Proposta Comercial, Orçamento Detalhado, Cronograma Físico-financeiro, 

Composição de Custo Unitário dos itens e Declaração de Aceitação das Condições o 

Edital. Na sequência, verificou-se a exequibilidade das propostas, em consonância com 

o disposto no art. 48, Inc. II c/c o § 1º, alíneas “a” e “b” do mesmo artigo, da Lei 8.666/93, 

constatando-se que todas estão dentro dos patamares estabelecidos na lei, por 

apresentarem propostas acima de R$2.309.401,45 (dois milhões, trezentos e nove mil, 

quatrocentos e um reais e quarenta e cinco centavos), nos termos do artigo reto 

mencionado, não cabendo a apuração de inexequibilidade para o item, considerando 

tratar-se de licitação do tipo menor preço global. Tal questão já foi, inclusive, alvo de 

análise no Acórdão nº 1079/2017 – Plenário – TCU – Ministro Relator Aroldo Cedraz 

 

9.5. dar ciência à Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel (PB) que:  

(...) 

9.5.2. a inexequibilidade de valores referentes a itens isolados da 

planilha de custos não caracteriza motivo suficiente para a 

desclassificação de proposta com fundamento na § 3º c/c inciso II, art. 
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48 da Lei 8.666/1993, pois o juízo sobre a inexequibilidade, em regra, 

tem como parâmetro o valor global da proposta.(grifo nosso) 

 

Com relação aos apontamentos feitos referente aos salários dos funcionários, esclarece-

se que uma das finalidades principais da planilha de custos e formação de preços é 

retratar a efetiva composição dos custos decorrentes da execução do contrato, de modo 

a permitir à Administração analisar se o preço cotado pelo licitante é suficiente para fazer 

frente ao encargo. Todavia, em se tratando de prestação de serviços contínuos, sem 

dedicação exclusiva de mão de obra, em que os pagamentos estejam vinculados aos 

resultados proporcionados pela contratada, por meio de unidade de medida especificada 

por instrumento convocatório, e não há meios de aferir, ao menos com precisão, o 

quantum de dedicação de cada empregado da contratada para a execução do contrato 

firmado com a Administração, mostrando-se inviável estabelecer uma relação direta 

entre o custo dessa mão de obra e a formação do preço que determinará o valor a ser 

pago pela administração. Isso porque os empregados da empresa contratada atuam em 

diversos contratos mantidos pelo seu empregador com os seus contratantes. Logo, não 

é possível a empresa licitante, com segurança, identificar a proporção de encargos 

sociais, trabalhistas e outros insumos que oneram a execução de cada ajuste a ser 

pactuado. Diferentemente do que ocorre em contratos de prestação de serviço com 

dedicação exclusiva de mão de obra, onde é possível demonstrar a formação do preço 

a partir de detalhamento preciso dos custos que incidem sobre a execução do ajuste, 

pelo simples fato de não haver compartilhamento da estrutura de pessoal em outros 

ajustes.  

Na sequência a CPL, utilizando-se do Relatório de Análise Técnica das Propostas, 

passou a verificação dos documentos ali presentes, na ordem crescente das propostas 

apresentadas, a começar pela empresa Limpeza Urbana Serviços Ltda ME, 

considerando que o relatório apontou que a proponente acrescentou valores na 

Composição de Custo Unitário para “itens de incidência” superiores àqueles indicados 

pela administração, assim também procedeu com relação à Planilha Orçamentária nos 

itens 07 – Caiação de meio-fio e postes e 12 – Retroescavadeira com tração 4x4, que 

também foram apresentados em valores superiores aos máximos permitidos por esta 

planilha, ferindo o item 13.5 do edital 

 

13.5 - Será desclassificada a proposta que apresentar: 
a) Preço unitário superior ao preço unitário do orçamento base do 

Município constante do ANEXO IX; 

 

Vejamos o que diz a Súmula nº 259 do Tribunal de Contas da União, “nas contratações 

de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos 

preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação 

e não faculdade do gestor” (grifo nosso). Trata-se portanto, de critério objetivo de 
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desclassificação com previsão expressa no instrumento convocatório, instrumento este 

que por força normativa faz lei entre as partes, sendo mais que obrigatório se ater ao 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Nestes termos a CPL decide pela 

DESCLASSIFICAÇÃO da proposta apresentada pela empresa Limpeza Urbana 

Serviços Ltda ME. 

Em ato contínuo analisou-se os apontamentos feitos à empresa Fortaleza Ambiental 

Gerenciamento de Resíduos Ltda que apresentou benefícios na Composição de Custo 

Unitário (Anexo XI) não contemplados na planilha original, além de apresentar BDI de 

21,80% para os itens 11 – Caminhão Capacidade 8T, 12 – Retroescavadeira e 13 – 

Utilitário, entretanto não há previsão de BDI para estes itens na Composição de Custo 

Unitário constante no Anexo XI do edital. Neste sentido se posicionou o Plenário do TCU, 

no Acórdão nº 1.211/2013 “não se pode afirmar, então, que os percentuais de BDI 

definidos pelo Acórdão nº 325/2017 possam ser aplicados de forma generalizada ou 

mesmo linear para todas as obras públicas. Por óbvia, existem nuances nas obras que 

diferenciam uma das outras” (TCU, Acórdão nº 1.211-17/2013, Plenário, Rel. Min. 

Raimundo Carreiro, j. em 22.05.2013), assim a administração deve estabelecer 

parâmetros objetivos para avaliar a aceitabilidade do BDI em face de valores 

habitualmente praticados no mercado fixando um percentual máximo a ser aceito para 

fins de classificação de propostas, levando-se em conta as particularidades de cada 

objeto, a fim de não prejudicar a formação do futuro contrato,  conforme pode ser 

observado no Anexo XI, onde para os itens de 01 a 08, fora fixado BDI máximo de 29,63% 

e para os itens 11, 12 e 13 não foi admitido BDI. Tal entendimento também foi adotado 

pelo TCU no Acórdão nº1.726/2008, no qual o Plenário determinou que a Administração, 

“ao mencionar o BDI no edital, explicite os critérios de aceitabilidade, na forma do art. 40 

da Lei 8.666/93, sem fixar valores, admitindo-se apenas o estabelecimento de 

percentuais máximos”. Nesta toada, a CPL decide por DESCLASSIFICAR a proposta 

apresentada pela empresa Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda. 

Passando para análise da proposta apresentada pela empresa Octo Service Ltda EPP, 

que teve como apontamento na ata da sessão de 09/10/2018 e no relatório de análise 

técnica que os valores apresentados na Planilha Orçamentária (anexo IX) para os itens 

11 – Caminhão Capacidade 8T, 12 – Retroescavadeira e 13 – Utilitário não conferem 

com aqueles constantes na Composição de Custo Unitário (Anexo XI) o que se confirma, 

entretanto, o valor total da Planilha Orçamentária (Anexo IX) é compatível com o valor da 

Proposta de Preços (anexo VIII), neste sentido posicionou-se o TCU no Acórdão 

2239/2018 em decisão Plenária, de Relatoria da Ministra Ana Arraes  

“(...) 

A comissão de licitação do Sebrae fundamentou sua decisão no fato de a 

empresa representante não ter apresentado a composição de preço 

unitário referente ao serviço “rodapé de 15 cm”, cujo valor correspondia a 

menos de 0,5% do total da proposta. A relatora do feito, apesar de 

considerar que as condutas dos responsáveis não eram graves o suficiente 
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para apená-los, consignou não ter encontrado “nas defesas apresentadas, 

em virtude das audiências e oitivas, razões suficientes a justificar tal 

proceder do Sebrae/PA, a não ser excessivo rigor e formalismo no exame 

da proposta da [representante] e inconsistências/equívocos no 

procedimento licitatório referente à concorrência 4/2017”. Ao tratar do 

recurso administrativo interposto pela empresa representante em 

decorrência da sua desclassificação, a relatora observou que o parecer 

jurídico da entidade “equivocadamente registrou que a proposta de 

preços da empresa omitiu o valor do subitem 10.5, erro substancial 

que impede a validação do valor global ofertado e fundamenta a 

desclassificação da licitante no certame, sendo que na verdade a 

única ausência era a da composição de preços unitários do subitem”. 

Conforme verificado pela relatora, o citado subitem 10.5 constava da 

proposta da licitante desclassificada, estando ausente somente a 

composição do seu preço unitário. Para ela, em conclusão, “não há 

como acolher o posicionamento do Sebrae/PA no sentido de que se 

tratava de omissão insanável e de que diligência em qualquer tempo 

resultaria necessariamente em novas propostas, com violação ao §3º 

do art. 43 da Lei 8.666/1993 e ao princípio da isonomia”, pois diligência 

objetivando “a apresentação pela citada empresa da composição de preços 

para subitem de pouquíssima relevância em momento algum feriria a Lei 

de Licitações. Ao contrário, buscaria cumprir seu art. 3º na seleção da 

proposta mais vantajosa para a Administração, posto que a proposta da 

[representante]foi menor em R$ 478.561,41 em relação à da empresa 

contratada”.  

 

Aliado a esta recente decisão do TCU, erro na composição do custo unitário já foi alvo 

de recurso julgado por esta administração, onde concluiu-se que erro na composição do 

custo unitário não seria motivo suficiente para desclassificação de proposta mais 

vantajosa, pois seria traduzido como excesso de formalismo, ferindo os princípios da 

razoabilidade e da economicidade, em situações em que a proponente poderia corrigir o 

equívoco sem majorar sua proposta. Considerar-se ainda que os valores apresentados 

na composição de custo não excedem os limites máximos estabelecidos pelo edital. 

Nestes termos a CPL decide por CLASSIFICAR a proposta apresentada pela empresa 

Octo Service Ltda EPP. 

Analisando a documentação apresentada pela empresa BR Construtora e Serviços 

Ltda ME temos que o relatório de análise técnica aponta que para o item 01 – Varrição 

Manual de Vias (localidades com plano de varrição 24 vezes por mês) a proponente 

apresentou valor para encarregado superior ao valor estabelecido por esta administração 

na composição de custo unitário. Em análise extensiva, a CPL entende que desclassificar 

a proposta apresentada seria excesso de formalismo, conforme já explanado 

anteriormente, situações em que a proponente poderia corrigir o equívoco sem majorar 
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sua proposta. Assim, a CPL decide por CLASSIFICAR a proposta apresentada pela 

empresa BR Construtora e Serviços Ltda ME. 

Na sequência analisou-se a documentação apresentada pela empresa Ale Construções 

Eireli, constatando que não houve apontamentos para sua proposta no relatório de 

análise técnica e que em análise pela CPL não foi encontrado afronta aos dispositivos 

legais vigentes, nem tão pouco ao instrumento convocatório, decidindo assim por 

CLASSIFICAR a proposta apresentada pela empresa Ale Construções Eireli.  

Em ato continuado seguiu-se para a análise da documentação apresentada pela 

empresa RDJ Engenharia Ltda, oportunidade em que verificou-se que o relatório de 

análise técnica aponta que a empresa apresentou para o item 07 – Caiação de meio-fio 

e postes da Planilha Orçamentária (anexo IX), quantidade inferior ao estabelecido no 

instrumento convocatório, ferindo o item 12.1, alínea “b” do edital - a transcrição dos 

itens e quantidades constantes da referida planilha e cronograma deverá ser feita 

corretamente, não sendo admitida qualquer alteração. Com base em critérios 

objetivos, a CPL decide por DESCLASSIFICAR a proposta apresentada pela 

empresa RDJ Engenharia Ltda. 

Por fim, analisou-se a documentação apresentada pela empresa Multiface Serviços e 

Produções Ltda ME, oportunidade em que não foi verificado apontamentos no Relatório 

de Análise Técnica, e que em análise pela CPL não foi encontrado afronta aos 

dispositivos legais vigentes, nem tão pouco ao instrumento convocatório, decidindo 

assim por CLASSIFICAR a proposta apresentada pela empresa Multiface Serviços e 

Produções Ltda ME.  

Em resumo, com base nas informações constantes no Relatório de Análise Técnica, a 

comissão decide por DESCLASSIFICAR as propostas das empresas Limpeza Urbana 

Serviços Ltda, Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda e RDJ 

Engenharia Ltda. Desta feita, considerando que as demais propostas atenderam em 

sua totalidade às condições estabelecidas no instrumento convocatório, fora realizada a 

classificação em ordem crescente de valores das propostas apresentadas pelas 

empresas Habilitadas e que tiveram suas propostas CLASSIFICADAS conforme abaixo: 

  

1) Octo Service Ltda EPP  

Valor Global: R$2.930.890,35 (dois milhões, novecentos e trinta mil, oitocentos e 

noventa reais e trinta e cinco centavos); 

2) BR Construtora e Serviços Ltda ME  

Valor Global: R$3.150.011,59 (três milhões, cento e cinquenta mil, onze reais e 

cinquenta e nove centavos); 

3) Ale Construções Eireli  

Valor Global: R$3.265.745,46 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, 

setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos); 

4) Multiface Serviços e Produções Ltda ME  
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Valor Global: R$4.298.247,54 (quatro milhões, duzentos e noventa e oito mil, 

duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). 

 

Diante dos valores apresentados na presente classificação a comissão declarou a 

empresa Octo Service Ltda EPP vencedora do presente certame, no Valor Global de 

R$2.930.890,35 (dois milhões, novecentos e trinta mil, oitocentos e noventa reais e trinta 

e cinco centavos). 

O processo 5.665/2018, encontra-se disponível no Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Piúma para eventuais consultas aos interessados. Consigna-se ainda que 

as atas lavradas por esta comissão, assim como os principais documentos referente a 

este processo licitatório, assim como os recursos interpostos, encontram-se disponíveis 

também no Portal da Transparência desta municipalidade, podendo ser acessado por 

meio do link http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao. 

Desta decisão cabem recursos nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que vai assinada pelo 

Presidente da CPL e demais membros. 

 

 

   
 

___________________________________ 
CAIO DE CARVALHO BORGES 

PRESIDENTE DA CPL 
 
 
 

ANTÔNIO ALFREDO DE ANGELIS 
MEMBRO 

 
 
 

ANA PAULA RIBEIRO 
MEMBRO 
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