
 

 

CARTA RESPOSTA AO PARECER TÉCNICO 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação – CPL/FUA/UFAM 

Manaus – AM 

Ref.: RDC Eletrônico Nº 005/2018 

 

A empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-

EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

12.715.889/0001-72, sediada na Rua Francisco Vaz de Melo, nº82, Bairro Santa 

Rosa, CEP: 31255-710, em Belo Horizonte – MG, representada neste ato pelo seu 

Responsável Técnico, o Sr. Leonardo Borges Falcone, brasileiro, casado, 

engenheiro civil, portador do Documento de Identidade nº M-4.365.681, inscrito no 

CPF sob o nº 742.625.646-49, domiciliado na Avenida São Jorge, 529 – Bairro São 

Jorge, CEP: 69033-000, em Manaus - AM, vem por meio desta, apresentar 

ESCLARECIMENTOS aos itens exarados no  PARECER TÉCNICO Nº 001/RDC 

05/2018 publicado no dia 05 de Novembro de 2018, para fins de RETIRADA DAS 

PENDÊNCIAS outrora exarada na mesma a respeito de nossa classificação no 

certame supracitado. 

 

1. DOS FATOS: 

O referido Parece Técnico, exarado no dia 05 de Novembro de 2018 traz 

em seu escopo o que se segue: 

1.1.1. Quanto à análise da proposta de preços, foram identificados vários serviços 

que apresentam sinais de inexequibilidade, apresentando preços muito 

abaixo dos valores praticados pelo mercado, ver tabela abaixo: 

cod $ referência 

UFAM 

$ unit 

empresa 

diferença Desconto % 

1.1 56,56 36,49 20,07 36,5 

1.2 7,50 5,11 2,39 32 

1.3 116,01 77,19 38,82 33 

1.4 197,92 130,60 67,32 34 

1.5 64,95 43,23 21,72 33,5 

2.3 4.297,23 2.769,74 1.527,49 35,5 



 

 

5.1 113,43 73,88 39,55 34,9 

8.1 62,29 42,49 19,80 31,8 

8.3 49,90 32,22 17,68 35,4 

8.4 28,00 18,22 9,78 35 

 

Conforme o item 10.2 (do Edital): SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE: 

e) Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios 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 própria da licitante, para as quais ela renuncie a parcela ou a totalidade 

da remuneração. 

 

2. DAS CONSTATAÇÕES E RECURSOS: 

De acordo com o que foi descrito no campo anterior, verificou-se a 

existência de apenas 01 (uma) pendência exarada pela comissão julgadora no 

PARECER TÉCNICO Nº 001/RDC 05/2018 publicado no dia 05 de Novembro de 

2018, ao qual se refere sobre os indícios de inexequibilidade na planilha 

orçamentária apresentada por esta PROPONENTE. 

Inicialmente será feita a média aritmética dos valores percentuais dos itens 

elencados pela Comissão Julgadora para base referencial nas ponderações que 

ampararão o embasamento técnico das justificativas que serão apresentadas 

posteriormente. Assim, tem-se: 

 

    36,5+32+33+34+33,5+35,5+34,9+31,8+35,4+35    =   34,16% 

                                     10 

Como visto no cálculo anterior, tem-se a média aritmética de 34,16% dos 

valores apontados. Neste sentido, ao se analisar o percentual calculado e 

comparando verifica-se que, os valores estão em média, sendo utilizados 65,84% 

dos valores base da planilha desta UFAM. 

Vale ressaltar ainda que, para fins de valor global da proposta apresentada, 

o percentual de desconto equivale a 29,47%, sendo o valor de R$ 22.832,56, sendo 

o valor proposto de R$ 54.649,48 correspondente a 70,53% do valor total base de 

R$ 77.482,04 da planilha base desta UFAM, estando dentro dos parâmetros de 

exequibilidade quando confrontado com o item 11.3 do Edital da referida Licitação. 



 

 

Ao se analisar o que referencia o item 10.2 do Edital da  licitação em tela,  

destaca-se o que se segue: “Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero (...)”. Observa-se que, pelo apresentado pela comissão 

julgadora, o item referenciado destina-se aos preços unitários dos itens de 

referência. Porém estes itens, ao se verificar sua Composição de Custos Unitário – 

CCU, verifica-se que os mesmos se referem ao valor unitário global de cada CCU 

em questão, e estes já estão acrescidos dos encargos sociais e BDI ao qual em 

seu escopo considera o lucro, o Seguro e Garantia, as Despesas Financeiras, a 

Administração central, o Risco e os Impostos. Ou seja, não se refere ao valor 

unitário do objeto propriamente dito, pois no mesmo, estão agregados todos os 

valores de referência e não somente o valor unitário do item, bem como seus 

encargos como preconiza o item 10.4. Sendo assim, para cada valor apresentado, 

tem-se as margens apresentadas no BDI além dos encargos, margens estas que 

garantem a exequibilidade do objeto, pois mesmo se desconsiderando a margem 

de lucro unitário, que é de 7,40%, tem-se ainda 7,23% distribuídos entre Seguro e 

Garantia, Despesas Financeiras, Administração central e Risco que amparam ainda 

mais a exequibilidade de cada objeto unitário, mesmo por serem percentuais que 

destacam a segurança e amparo financeiro à obra quando da sua execução. 

Ressalta-se ainda que nem a Lei n. 8.666/93 nem demais acórdãos TCU e 

afins determinam UM PERCENTUAL MÍNIMO DE REFERÊNCIA para se determinar 

como parâmetro de inexequibilidade, tanto para nível unitário quanto para nível 

global de valores propostos por um PROPONENTE. Cabe ao órgão detentor da 

licitação fazê-lo e discriminá-lo de forma explícita para fins de proporcionar o bom 

entendimento no que se refere ao julgamento de avaliação dos mesmos. E com base 

nesta referência, salientando o que já foi exposto a níveis percentuais, esta 

PROPONENTE vem afirmar categoricamente que a afirmativa de indícios de 

inexequibilidade apontada por esta Comissão Julgadora NÃO PROCEDE uma vez 

que os há parâmetros fundamentados para o amparo da EXEQUIBILIDADE dos 

objetos unitários citados. 

Ressalta-se ainda que, como preconiza o Acórdão 3092/2014-Plenário, TC 

020.363/2014-1, relator Ministro Bruno Dantas, 12.11.2014, mesmo em se tratando 

o objeto como Serviços Continuados de Limpeza e afins (...), porém a referência se 

pauta na lei e amparo ao qual ela se referencia e não nas modalidades específicas 

de licitações, a avaliação de inexequibilidade dever ser tomada de forma mais ampla 

ao aspecto unitário dos valores brutos dos objetos, como também em se tratando de 

valores globais, pois vai depender da ESTRATÉGIA DA EMPRESA de uma forma 

geral. Para elucidar ainda o referenciado segue a seguir o texto do Acórdão em tela, 

ainda enfatizado pela Súmula n. 258, ao qual faz referência ao descrito 

anteriormente: 



 

 

SÚMULA Nº 258 

“As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos 

sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da 

obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de 

licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados 

mediante uso da expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas”.  

TCU acórdão 

 

A proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem 

margem de lucro não conduz, necessariamente, à 

inexequibilidade, pois 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. 

Representação de empresa participante de pregão eletrônico 

conduzido pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), destinado à 

contratação de serviços terceirizados e continuados de limpeza, asseio 

e conservação, aportara a desclassificação indevida da proposta da 

representante, sob alegação de inexequibilidade de preços, 

fundamentada “apenas na informação de que a sua margem de lucro 

seria de 0,1%”. Realizadas as oitivas regimentais após a suspensão 

cautelar do certame, o relator, alinhado à unidade técnica, rejeitou as 

justificativas apresentadas, destacando a Súmula-TCU 262 segundo a 

qual “o critério definido no Art. 48, inciso II, § 1º, alínea ‘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”. Mencionou ainda outras 

deliberações do Tribunal no sentido de que “a desclassificação de 

proposta por inexequibilidade deve ser objetivamente demonstrada, a 

partir de critérios previamente publicados” (grifos do relator). Sobre a 

questão da margem de lucro, o relator relembrou o Acórdão 325/2007-

Plenário que, no seu entendimento, poderia ser aplicado para a 

contratação de serviços continuados: “Dependendo da escolha da 

estratégia comercial, a empresa pode ser bem agressiva na proposta 

de preços, relegando a segundo plano o retorno do investimento 

considerado para o contrato ... As motivações para perseguir o sucesso 

em uma licitação em detrimento da remuneração possível pela 



 

 

execução da obra variam: a empresa pode estar interessada na obra 

específica por sinergia com suas atuais atividades; pode haver 

interesse em quebrar barreiras impostas pelos concorrentes no 

mercado ...; pode haver interesse em incrementar o portfólio de 

execução de obras da empresa; pode haver interesse na formação de 

um novo fluxo de caixa advindo do contrato ... Esses exemplos podem 

traduzir ganhos indiretos atuais para empresa ou mesmo ganho futuro, 

na ótica de longo prazo para o mercado. Assim, é possível que 

empresas atuem com margem de lucro mínima em propostas para 

concorrer nas contratações ..., desde que bem estimados os custos 

diretos e indiretos.” Por fim, destacou o relator, “não há norma que fixe 

ou limite o percentual de lucro das empresas”, de forma que “atuar sem 

margem de lucro ou com margem mínima não encontra vedação legal, 

depende da estratégia comercial da empresa e não conduz, 

necessariamente, à inexecução da proposta”. O Tribunal, seguindo o 

voto da relatoria, considerou procedente a Representação e fixou prazo 

para a anulação do ato de desclassificação da proposta da 

representante. Acórdão 3092/2014-Plenário, TC 020.363/2014-1, 

relator Ministro Bruno Dantas, 12.11.2014. 

Neste, vale destacar o que se segue: “(...) Mencionou ainda outras 

deliberações do Tribunal no sentido de que “a desclassificação de proposta por 

inexequibilidade deve ser objetivamente demonstrada, a partir de critérios 

previamente publicados (...)” (grifos nossos). Como se pode ver, os critérios e 

parâmetros devem estar previamente publicados em Edital, documento ao qual se 

referencia a Licitação, no que tange a seus parâmetros máximos e mínimos de 

referência, para assim dar a Empresa Proponente a margem ao qual se referenciar 

sua proposta com o objetivo de não adentrar nos limites tangentes à inexequibilidade 

da mesma. 

Como base em todas as justificativas apresentadas, constatações 

exaradas e recursos descritos, esta PROPONENTE vem afirmar categoricamente 

que EXECUTARÁ O OBJETO EM SUA ÍNTEGRA considerando os seus valores 

propostos e que os valores apresentados são de sua INTEIRA E TOTAL 

RESPONSABILIDADE e os mesmos NÃO AFETARÃO A EXECUÇÃO DO 

OBJETO, como também o executará integralmente SEM QUAISQUER ÔNUS AO 

ERÁRIO todos os serviços descritos em Planilha Orçamentária proposta, 

decorrentes de possíveis erros, omissões ou considerações em sua Proposta Final. 

 

 



 

 

3. DA CONCLUSÃO: 

Diante das referências explanadas no item 2 desta referida carta, esta 

PROPONENTE vem mui respeitosamente a esta douta casa pedir a ACEITAÇÃO 

DAS SUAS JUSTIFICATIVAS pelo fato de as mesmas darem deferimento à 

fundamentação de sua classificação no referido certame. 

 

Gratos pela atenção e certos de sua aceitação fazemos votos de bom 

trabalho e contínua imparcialidade em vossas decisões. 

 

Manaus, 08 de Novembro de 2018 

 

___________________________ 

LEONARDO BORGES FALCONE 

DIRETOR/RESP. TÉCNICO CREA: 70.196-D/MG 

RG: M-4.365.681 / CPF: 742.625.646-49 

CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – EPP 

CNPJ: 12.715.889/0001-72 


