
    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2019/SML/PVH 
Processo: 10.0023/2019
RECAPEAMENTO  ASFÁLTICO,  ALARGAMENTO,  DRENAGEM,  PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA, MEIO-FIO E SARJETA NA AVENIDA RIO DE JANEIRO
Órgão: Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO apresentado pela empresa
MSM  INDUSTRIAL  LTDA,  registrada  no  CNPJ:  05.394.853/0001-79,aos
termos do Edital supramencionado, pelos fatos e fundamentos aduzidos
na peça impugnatória. 

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Coadunando com a legislação regente, o Edital em comento tratou
do tema da impugnação no item 8, de onde se extrai: 

8. DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
8.1. Os licitantes poderão impugnar os termos do presente

Edital  até  o segundo  dia  útil  antecedente  à  abertura  dos
envelopes  de  habilitação,  bem  como  poderá  suscitar  eventual
falha ou irregularidade que vicie esse instrumento;

8.2.  Qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para  impugnar  o
presente  Edital,  desde  que  protocole  o  seu  pedido  até  05
(cinco) dias úteis antecedentes à data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação;

8.3.  O  licitante  que  protocolar  tempestivamente  a  sua
impugnação poderá participar do procedimento licitatório até a
decisão final da autoridade administrativa. 

Compulsando os documentos protocolados nesta SML, infere-se que
a impugnação ora analisada  atende ao requisito de tempestividade,
pois, pois tal impugnação foi recebida  6 de jan. 13:23,  antes da
abertura marcada para as 09:00 horas do dia 09 de janeiro de 2020.

DO MÉRITO 

A empresa argumenta que considerando que a planilha orçamentária
traz em seu item 1.0.8 o custo “Anotação de Responsabilidade Técnica
- ART para a execução de obra ou serviço técnico”, que se configura
em uma taxa de valor fixo e conhecido, constante nas planilhas do
CREA/RO; 

Que, na apresentação da proposta de preços, não é permitido por
esta comissão a aplicação do BDI sobre o valor desta taxa, visto que
esta comissão entende isso como sobrepreço,
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Conforme  parecer  de  Engenharia,  referente  ao  julgamento  das
propostas  da  Concorrência  no  001/2019,  do  dia  25/10/2019,  muito
embora haja custos indiretos e a própria planilha desta concorrência
aplica o BDI sobre a taxa, conforme a página XX do Edital;

Que, a redução do valor da taxa para que o valor final com o BDI
fique igual ao valor tabelado da referida taxa também não é aceito
por esta comissão, conforme o mesmo parecer supracitado;

Requerendo ao final que “considerando que o BDI não pode ser
igual a zero, visto que em sua composição constam impostos e taxas;
Como esta comissão entende que deva ser cotado a taxa da ART, visto
que nenhuma das três possibilidades é aceita por esta comissão?”

DO JULGAMENTO

Não procedem as alegações da empresa.

Em um primeiro momento é necessário esclarecer que a figura do
sobrepreço  consiste  na  “irregularidade  que  ocorre  quando  o  preço
global  de  um  contrato  ou  os  preços  unitários  constantes  de  sua
composição  encontram-se  injustificadamente  superiores  aos  preços
praticados no respectivo mercado1“. Logo quando a comissão encontra
sobrepreço é resultado de uma constatação matemática objetiva e não
achismo ou  “entende isso como sobrepreço” como alega a requerente.

A falta de objetividade e expertise das empresas ao formular
suas propostas não depende da opinião ou entendimento da comissão, as
desclassificações  ocorrem  de  acordo  constatações  técnicas  de  um
profissional da Engenharia que exarou um parecer contra uma proposta
que foi formulada (ou deveria ter sido) por outro Engenheiro.

A empresa requerente possivelmente não entendeu o julgamento
utilizado  como  “referência”  (dentro  da  Concorrência  nº  001.2019
Processo: 10.00145/2018)  para  a  formulação  do  presente  pedido  de
esclarecimento.

É necessário esclarecer que existe uma distinção entre o valor
da taxa em si, e o valor do serviço da expedição desta taxa que esta
inserida nos serviços preliminares.

Veja,  a  taxa  seria  um  “insumo”  com  preço  fixo,  para  a  sua
expedição a empresa necessita se movimentar, logo, a taxa expedida é
resultado do pagamento do insumo fixo + despesas indiretas da empresa
(BDI).

1 https://www.gazetadigital.com.br/editorias/opiniao/sobrepreco-e-superfaturamento/475385 
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Para uma melhor visualização trazemos a composição citada:

O profissional de Engenharia que exarou o parecer que embasou a
desclassificação da empresa naquele certame, apenas certificou que o
requerente apresentou preço do insumo “taxa” com subpreço em relação
ao  valor  fixado  pelo  CREA  na  oportunidade  em  que  elaborou  sua
composição, e não a impossibilidade de aplicação do BDI, mesmo porque
a referência de preço do Município aplica BDI nos tópicos unitários
dos serviços complementares.

Naquele certame a empresa ofertou o valor unitariamente inferior
a taxa referente a ART (sublinhada acima), situação que dentro de
inúmeros outros fatores causou sua desclassificação.

Em razões recursais afirmou que a taxa em exame não estaria com
subpreço  porque  o  valor  citado  somado  ao  BDI  possibilitaria  o
pagamento do valor integral da taxa, fatos que não foram aceitos pelo
profissional  técnico,  exarando  parecer,  que  foi  acatado  pela
comissão.
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Veja, ao contrário de praticamente todos os outros serviços das
planilhas que não detém preço fixo e conhecido e sendo assim poderiam
ser alterados para baixo pela empresa a taxa em referência deve ser
apresentada na proposta de preço com o valor exato fixo e conhecido,
podendo  haver  alterações  apenas  no  sentido  de  indicação  de  outro
órgão de fiscalização como o CAU por exemplo, isso contudo, depende
do caso concreto, das atividades da empresa e do profissional técnico
indicado.

Conforme de depreende da referência apresentada pelo Município
existe: (1) valor da taxa R$ 226.50 e depois o valor desta com BDI
(2)  R$  272,00.  O  valor  unitário  da  taxa,  como  foi  anteriormente
citado  é  fixo  e  tem  um  tratamento  aproximado  aos  valores  dos
impostos, quer dizer, não se pode dar desconto em impostos, pois eles
são  devidos  a  não  ser  que  a  empresa  seja  submetida  a  um  tipo
diferente de tributação, a mesma coisa acontece com a taxa, se a
empresa,  ou  o  serviço,  ou  ambos,  forem  dentro  das  suas
especificidades submetidos a outro conselho com outro valor da taxa,
nada  impede  que  sejam  alteradas,  contudo,  em  sendo  o  CREA,  o
município não pode pagar  a taxa com sobrepreço e tal como não pode
prever serviços pelos quais não está dando a devida contraprestação
se locupletando indevidamente.

O  edital  (Item  13.5)  é  bem  claro  ao  determinar  que  serão
desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitários e
global,  superiores  ao  limite  máximo  estabelecido  nas  planilhas
orçamentárias, a título de critério de aceitabilidade das propostas,
conforme determina o inciso X do Art. 40 da Lei 8.666/93, ainda neste
sentido informa (Item 13.6.) que serão desclassificadas as propostas
que apresentarem preços manifestadamente inexequíveis.

A dicção é simples, qualquer valor unitário da taxa que não seja
o orçado e não tenha justificativa se para mais, desclassificaria a
empresa  nos  termos  do  item  13.5  e  para  menos  tornaria  o  valor
inexequível nos termos do item 13.6 por esse serviço ter valor fixo.

Logo a forma aceitável seria o valor unitário fixo da taxa (1)
R$ 226.50 e depois o valor desta com BDI (2) esse último é da própria
empresa respeitados os parâmetros mínimos trazidos no edital.

Novamente, o que empresa tentou no certame Concorrência 001.2019
foi  “complementar”  o  valor  da  taxa  ART  (apresentado  com  subpreço
portanto inexequível) utilizando o valor referente total (percentual
com BDI). Prática impossível uma vez que, se fosse descontado o valor
da  taxa  (R$  226.50)  do  valor  apresentado  pela  empresa  para  o
pagamento  desta  (R$  245,50)  o  saldo  resultante  demonstraria  um
percentual  de  BDI  diferente  dos  aplicados  nos  demais  itens  da
planilha.  Ou  seja,  haveria  sem  justificativa  dois  percentuais
distintos de BDI dentro das composições apresentadas pela empresa.
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CONCLUSÃO

Conforme  supracitado,  o  valor  da  taxa  da  ART  é  fixo  e
determinado  pelo  CREA,  logo,  ao  formular  sua  proposta  a  empresa
deverá respeitar este  valor unitário orçado a não ser que não seja
submetida a ele (como o exemplo trazido por profissional submetido ao
CAU), portanto não existe uma proibição quanto a aplicação de BDI no
serviço  em  questão,  tanto  que  no  orçamento  base  foi  aplicado  o
percentual de BDI conforme figura trazida. 

Logo a forma aceitável seria o valor unitário fixo da taxa (1)
R$ 226.50 e depois o valor desta com BDI (2) esse último é da própria
empresa respeitados os parâmetros mínimos trazidos no edital.

A análise realizada na licitação anterior apenas certificou a
apresentação  de  valores  unitários  abaixo  do  mínimo  (portanto
inexequíveis) e ainda a impossibilidade de aplicação, sem a devida
justificativa, de percentuais de BDI diferentes dos declarados pela
empresa caso fossem aceitas as suas “justificativas”.

Na planilha de preço existe uma infinidade de itens que podem
ser  modificados  de  acordo  com  a  expertise  da  empresa  visando  a
diminuição do valor da proposta, contudo, a licitante deve ponderar
os  itens  em  que  aplica  esses  descontos,  visando  não  torná-los
inexequíveis, isso pode ocorrer tanto quando o desconto é superior a
70% setenta por cento, quanto são alterados valores como as taxas,
impostos ou valores de mão-de-obra abaixo dos mínimos estabelecidos
em lei e/ou convenção por exemplo.

Ante ao exposto, com fulcro no item 8 do Edital de Licitação,
decido  CONHECER  DA  PRESENTE  IMPUGNAÇÃO,  por  tempestiva,  para  no
MÉRITO, julgá-la IMPROCEDENTE, conforme exposto acima os fundamentos
de fato e de direito trazidos não merecem prosperar. 

Porto Velho, 07 de janeiro de 2020.

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA 
PRESIDENTE CPL-OBRAS/SML/PVH 

JANIM DA SILVEIRA MORENO 
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 

LUCIETE PIMENTA DA SILVA 
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 
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