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PARECER TÉCNICO n° 069/2022 
 
 
 

Porto Belo, 23 de agosto de 2022 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Em resposta à solicitação da comissão permanente de 
licitações deste Município, encaminhada a esta Diretoria por 
meio do Memorando nº 282/2022, segue análise técnica das 
propostas encaminhadas pelas empresas PLM Construções e Comércio 
Ltda, Andrade & Amorim Engenharia Ltda, FJ Construtora Ltda e CR 
Artefatos de Cimento Ltda à Tomada de Preços nº 009/2022 – PMPB, 
cujo objeto é a “Contratação de empresa para pavimentação 
asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e geométrico da 
Rua dos Samagaias, bairro Vila Nova, no Município de Porto Belo, 
conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e 
Cronograma Físico Financeiro, parte integrante deste Edital”. 

 
2. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

 
Foram verificadas as propostas das licitantes em relação 

aos critérios: Preço global, Preço unitário e exequibilidade da 
proposta, todos previstos no item 10 do referido Edital de 
licitação. O resultado da análise segue resumido na tabela 
abaixo: 

 

 
 
 
 
 

Preço Global de Referência 2.704.465,51R$   
Inexequível abaixo de: (Menor dos valores) 1.893.125,86R$   1.764.168,47R$              

LICITANTE Valor Global
Preços Unitários 

abaixo do Referencial
Exequível Desconto Global

PLM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 2.389.171,84R$   Sim Sim 11,66%
FJ CONSTRUTORA LTDA 2.432.880,48R$   Sim Sim 10,04%
ANDRADE E AMORIM ENGENHARIA LTDA 2.555.705,12R$   Sim Sim 5,50%
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 2.703.205,23R$   Sim Sim 0,05%

VERIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

TP Nº 009/2022 - PMPB (Contratação de empresa para pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e 
geométrico da Rua dos Samagaias, bairro Vila Nova, no Município de Porto Belo)
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3. DA POSSÍVEL DILIGÊNCIA 
 
 Conforme já informado pela Comissão Permanente de 
Licitações, na proposta da empresa PLM Construções e Comércio 
LTDA, vencedora do presente certame pelo critério do menor preço 
global, verificou-se a ausência da Planilha de Composição do BDI 
2, assim chamado no orçamento referencial aquela taxa de custos 
indiretos relativa a itens exclusivos de fornecimento de 
materiais. 
 É importante destacar que todos os percentuais de Benefícios 
e Despesas Indiretas (BDI) adotados por todas as licitantes foram 
os mesmos, aderindo às composições utilizadas pela 
administração, as quais:  

 23,38% para “Construção de Rodovias e Ferrovias”, aplicada 
sobre os serviços em geral;  

 11,10% para “Fornecimento de Materiais e Equipamentos 
(aquisição indireta – em conjunto com a licitação de 
obras)”, aplicado sobre itens de fornecimento de material 
relevantes do orçamento. 

 
 Com base nisso, verifica-se que a empresa cuja proposta se 
mostra mais vantajosa à Administração, PLM Construções e 
Comércio LTDA, utilizou as mesmas taxas de BDI do orçamento base 
da licitação, conforme se pode verificar na 6ª coluna da planilha 
orçamentária da licitante, inclusive para o BDI 2: 11,10%. 
 Sabendo do princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, temos que no item 8.1.4 do Edital da TP nº 009/2022 
– PMBP a administração traz a “Planilha de Composição dos BDIs” 
como um dos documentos integrantes da proposta de preço.  
 Portanto, caberá a Comissão de Licitações, com a devida 
orientação jurídica, a decisão quanto à desclassificação da 
proposta de menor preço em função da ausência de uma das 
composições de BDI na proposta. 
 
 Do ponto de vista técnico, considero o erro saneável por 
meio de diligência, de modo que prevaleça o princípio do 
formalismo moderado, com vistas à obtenção da melhor proposta 
para o Município. No caso da licitante PLM Construções e Comércio 
LTDA apresentar a composição do BDI 2 com todas rubricas iguais 
às do orçamento referencial, não haveria qualquer possibilidade 
de tirar vantagem no certame em função de tal erro, sendo o mesmo 
de caráter meramente formal. O presente posicionamento, tem como 
base a seguinte jurisprudência do Tribunal de Contas da União: 
 
Acórdão 187/2014-Plenário-Rel. Min. Valmir Campelo: “É possível 
o aproveitamento de propostas com erros materiais sanáveis, que 
não prejudicam o teor das ofertas, uma vez que isso não se mostra 
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danoso ao interesse público ou aos princípios da isonomia e da 
razoabilidade”; 
 
Acórdão 1811/2014-Plenário-Rel. Min. Augusto Sherman: “Não 
restando configurada a lesão à obtenção da melhor proposta, não 
se configura a nulidade do ato. Erro no preenchimento da planilha 
de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente 
para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser 
ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado”; 
 
Acórdão 2546/2015-Plenário-Rel. Min. André de Carvalho: “A 
existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de 
custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação 
antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração 
contratante realizar diligências junto às licitantes para a 
devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor 
global proposto. Cabe à licitante suportar o ônus decorrente do 
seu erro, no caso de a Administração considerar exequível a 
proposta apresentada”; 
 
Acórdão 830/2018-Plenário-Rel. Min. André de Carvalho: “as 
omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não 
ensejam necessariamente a antecipada desclassificação das 
respectivas propostas, devendo a administração pública promover 
as adequadas diligências junto às licitantes para a devida 
correção das eventuais falhas, sem a alteração, contudo, do valor 
global originalmente proposto”. 
  
 

É o parecer. 
 
 
 
 
 

________________________________ 
ROMÁRIO HEIDEMANN JUNIOR 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA-SC 162152-4 
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