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ORIENTAÇÕES GERAIS
PROPOSTA DE PREÇOS

Senhores licitantes, 

A  comissão  em  conjunto  com  a  Assessoria  Técnica  de  Engenharia
verificou  que  as  empresas  encontram  dificuldade  na  elaboração  de  suas
propostas nos termos mínimos exigidos em dois itens específicos que compõe
todos os editais de obras regidos pela 8.666/93, os quais citamos:

(...)1.  No  preço  proposto  deverão  estar  incluídos  todos  encargos,
(sociais,  trabalhistas  e  previdenciários/acidentários)  e  tributos
incidentes sobre a prestação dos serviços, bem como todas e quaisquer
despesas  diretas  e  indiretas  (incluindo  transporte,  fretes,
alimentação, estadia dos profissionais envolvidos na realização dos
serviços)  e  demais  dispêndios  necessários  à  perfeita  execução  dos
serviços licitados, de forma que o montante proposto será a única e
completa remuneração a ser paga pela execução completa dos serviços;

(...)2.  Os  valores  unitários  constantes  do  Modelo  de  Proposta  de
Preço,  devem  ser  apresentados  de  forma  analítica,  sendo  assim
demonstrada  a  sua  composição  unitária  em  planilhas  específicas,
explicitando as incidências das leis sociais;

Algumas  empresas  concorrentes  têm  uma  interpretação  equivocada  dos
itens a seguir, dessa forma, para possibilitar a condução do certame de
maneira mais célere e transparante a comissão em conjunto com a Assessoria
Técnica de Engenharia traz abaixo algumas conclusões que devem ser levadas
em consideração pelas empresas na confecção de suas propostas:

A)  Quando  o  edital  exige  que  “No  preço  proposto  deverão  estar
incluídos todos encargos” não quer dizer que na ausência de composição
de  custos  e  mão-de-obra  a  comissão  vai  supor  que  os  valores
apresentados  -  e  não  compostos  -  estão  com  os  citados  encargos
incluídos.  É DEVER DO LICITANTE APRESENTAR  TODAS  AS SUAS COMPOSIÇÕES
“forma analítica, sendo assim demonstrada a sua composição unitária em
planilhas específicas”  ou seja, uma composição analítica não exige
qualquer esforço interpretativo pois é uma demonstração matemática dos
custos.

B)Quando o edital exige “composição unitária em planilhas específicas”
não quer dizer simplesmente a reprodução das referências que foram
utilizados para a formação do orçamento do processo (ou seja cópia das
planilhas  disponibilizadas  para  consulta).  Muitas  vezes  a
Administração  utiliza  para  a  formação  de  seus  valores  máximos
estimados cotações de mercado, estas cotações apresentam de maneira
integrada  os  valores  do  “material  aplicado”  (Ex  Banheiro  Químico,
Transporte), contudo, ao formular suas propostas as empresas não podem
apresentar  mera  indicação  dos  citados  serviços  sob  a  escusa  da
administração não ter “aberto” seus valores, pois as composições SÃO
DAS EMPRESAS, justamente por isso a Administração apresenta meramente
referências gerais existindo inúmeros parâmetros que são próprios dos
licitantes (Ex. Coeficiente de produtividade da equipe).
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C)  Da  mesma  forma  ao  exigir  “composição  unitária  em  planilhas
específicas”  instrumento  convocatório  não  autoriza  aos  licitantes
meramente a indicação de planilhas dos órgãos oficiais de referência
(Ex. SINAPI, SICRO). Pois como dito no item anterior, as composições
são peças técnicas das empresas que guardam relação com a expertise
particular de cada uma delas, ou seja, todas as composições são da
própria  empresa  e  devem  ser  apresentadas,  mesmo  as  composições
inseridas nos serviços já compostos (Composições auxiliares - conforme
exemplo abaixo), podendo usar como base os insumos e os coeficientes
dos  órgãos  citados  e  não  apenas  a  indicação  do  código  como  são
disponibilizadas  as  referências  da  administração.  Disso  temos  que
TODOS OS ELEMENTOS PARA A AFERIÇÃO DOS CUSTOS E DA FORMAÇÃO DO PREÇO
DA LICITANTE DEVEM ESTAR CONTIDOS EM SUA PROPOSTA sendo inaceitável a
indicação de fatores, índices e referências externas variáveis para a
compreensão  do  preço  proposto,  não  é  demais  lembrar  que  o  edital
também  exige  que  a  peça  seja  “redigida  com  clareza,  sem  emendas,
borrões ou ressalvas, nem condições escritas à margem“.

D)Quando o edital exige “explicitando as incidências das leis sociais”
claramente não autoriza que a Comissão ou o analista suponha que os
encargos estão inseridos no valor (também tratado no tópico “A”), mas
apenas  reafirma  que  a  proposta  de  preço  é  uma  peça  matemática,
objetiva que não deve necessitar de qualquer tipo de interpretação
para a aferição do resultado. Existem inúmeras formas de demonstrar a
explicitação  das  leis  sócias  conforme  traremos  exemplos  em  anexo,
contudo,  a  razão  matemática  mais  importante  é  a  possibilidade  de
verificação que o percentual de encargo social “A”, foi aplicado no
valor da remuneração da mão-de-bra “B” chegando ao custo unitário da
mão-de-obra “C”, ou seja, C=A+AxB. Por fim, o custo unitário de mão-
de-obra deve ser aplicado em composição própria junto com os encargos
complementares “D” chegando no valor total da mão-de-obra “T” que será
aplicado  nas  composições  dos  serviços,  ou  seja,  T=C+D.  (fotos
exemplificativas  abaixo)  Essa  informação  possibilita  a  aferição  da
correta aplicação dos tributos envolvidos no serviço a ser prestado e
a  adequação  destas  alíquotas  ao  enquadramento  fiscal  da  empresa  e
podem  ser  instrumento  de  averiguação  da  exequibilidade  dos  preços
propostos. 

Porto Velho, 13 de novembro de 2019.

César Augusto Wanderley Oliveira 
Presidente da CPL-Obras 

Jarbas Carvalho dos Santos
Assessor técnico de Engenharia
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Composição da Mão-de-Obra
T=C+D

Exemplo de Incidência da Leis Sociais
 C=A+AxB

Composição do Serviço
Principal: Placa de Obra
Auxiliar: Concreto magro
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Composição do Serviço
Auxiliar: Concreto magro

Auxiliar: Betoneira

Composição do Serviço
Auxiliar: Betoneira
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