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PROCESSOS Nº. 2012/516193 

ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS 

SOLICITANTE: DECOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 

 

 

I – QUESTIONAMENTO 1. 

 

1.1.    Entendemos que a proposta de preço será julgada pelo preço global valor 

fixo e irreajustável, valor máximo admitido exposto no quadro do item 10, sub-item 10.1, letra d. 

Nosso entendimento está correto? 

 

II – RESPOSTA. 

 

2.1.    Seu entendimento está correto, o critério de julgamento é o menor preço 

global, conforme ressalta os itens do Edital abaixo:  

 
1 – PREÂMBULO 

1.1. [...] do tipo menor preço, sob regime de empreitada por preço global, [...] 

[...] 

3 – DO REGIME JURÍDICO 

[...] 

3.2. Tipo de licitação – Menor Preço Global;  

3.3. Regime de contratação: contratação indireta – empreitada por preço global. 

[...] 

10. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

10.1. [...] 

d) PREÇO GLOBAL: deve ser representado pelo valor fixo e irreajustável, 

correspondente à totalização das planilhas de serviços pretendidos pela 

Administração. 
 

2.2.    Ressaltamos a importância do critério de julgamento das propostas pelo 

valor global, pois o valor global representa o conjunto probatório (ANEXO II – MODELO DE 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA; ANEXO III – PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

PREÇO GLOBAL; ANEXO IV – MODELO DE CRONOGRAMA FÍSCO-FINANCEIRO; 

ANEXO V – MODELO DE COMPOSIÇÃO DE B.D.I.; ANEXO VII – MODELO 

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA 

HORISTA e MENSALISTA) da proposta financeira de cada licitante. 

 

2.3.    Além disso, com o uso do critério de julgamento pelo valor global, 

tentaremos evitar o “jogo de planilha” muito combatido pelo Tribunal de Contas da União, pois o 

licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para contratação da Administração será o 

vencedor do certame, mesmo que os valores unitários sejam inferiores ao contido no banco de 

dados oficial do Estado, serão desconsiderados e a proposta classificada com base nos princípios 

norteadores do direito administrativo.  

 

III – QUESTIONAMENTO 2. 

 

3.1.    De acordo com o sub-item 13.8.3 diz que serão desclassificadas “As 

propostas com valores globais superiores ao limite estabelecido deste Edital”. Entendemos mais 
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uma vez que a proposta de preço será julgada pelo valor máximo admitido no quadro do item 10, 

sub-item 10.1, letra d. Nosso entendimento está correto? 

 

IV – RESPOSTA. 

 

4.1.    Seu entendimento está correto, divulgamos o valor máximo orçado 

considerando as limitações orçamentárias existentes e os preços registrados no banco de dados 

oficial da Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP, disponível no site: 

www.seop.pa.gov.br. bem como a composição de preços realizada no mercado local. O licitante 

deve levar em consideração este valor máximo (R$ 13.287.578,00) para efeito de elaboração de 

sua proposta alinhado, em princípio, aos preços praticados e registrados pela SEOP, caso 

contrário. 

 

4.2.    O valor máximo orçado serve para indicar aos interessados o limite de 

recursos financeiros aportados para o investimento, e dar transparência em seus atos para controle 

social e cumprimento da Lei de Diretrizes Orçamentária Anual. 

 

V – QUESTIONAMENTO 3. 

 

5.1.    Porém, no sub-item 13.8.3 ainda “ressalvando-se aqueles dentro do limite 

previsto no art. 43, IV da lei 8.666/93”, ou com preços manifestante inexequíveis etc... 

(Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, 

com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os 

constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata 

de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis). 

Como a planilha fornecida por V. Sa., não consta os preços unitários para balizamento da mesma. 

Entendemos que o julgamento da proposta será mesmo por preço global e não por preços unitários 

de cada item da planilha. Nosso entendimento está correto? 

 

VI – RESPOSTA. 

 

6.1.    Seu entendimento está correto, só lembrando, a divulgação do valor limite 

máximo (R$ 13.287.578,00) orçado, serve para indicar aos interessados o limite de recursos 

financeiros aportados para o investimento, dar transparência em seus atos para controle social e 

cumprir com a Lei de Diretrizes Orçamentária Anual. 

 

6.2.    Com relação ao limite da inexequibilidade, o Tribunal de Contas da União 

editou a Súmula nº 262/2010, orientando que seja dado oportunidade a empresa de comprovar 

efetivamente a viabilidade econômica de sua proposta, mesmo o art. 48, II c/ § 1º, ‘b’, da Lei nº. 

8.666/93 verse o contrário. 

 

6.3.    A planilha orçamentária indica: item; descrição dos serviços; unidade; 

quantidade; preço unitário; subtotal e total. Optamos por suprimir o preço unitário, subtotal e total 

considerando que o Estado do Pará possui banco de dados oficial acessível e disponível para toda 

a sociedade no site da Secretaria de Estado de Obras Públicas-SEOP, no link 

http://www.seop.pa.gov.br/index.php/licitacaoconcluida. Esse banco de dados de preços unitários 
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é referência estadual tanto para os órgãos da Administração Pública quanto para os interessados 

em participar dos certames licitatórios promovidos pelo Governo do Estado do Pará. 

 

6.4.    O que poderia, em tese, ser o descumprimento do art. 40, § 2º, da Lei nº 

8.666/93, é na realidade a tentativa de buscar licitantes realmente interessados em participar do 

certame, pois será necessário o estudo da planilha orçamentária aliado ao seu preenchimento 

adequado ao banco de dados oficial de preços unitários registrados pela SEOP, assim como em 

alguns itens composição de preços, servindo de parâmetro para o processo licitatório, pois o 

objetivo é a contratação da proposta mais vantajosa e essa proposta passa necessariamente pela 

compatibilidade dos preços unitários registrados oficialmente pelo Estado do Pará juntamente com 

a composição de preços, quando este não for registrado pelo Estado. 

 

6.5.    Por fim, dê-se ciência a empresa DECOL Engenharia e Comercio Ltda e 

encaminhe-se o presente esclarecimento para divulgação no site oficial da CPH, para 

acompanhamento social, obedecendo ao princípio da publicidade. 

 

Belém/PA, 26 de novembro de 2012. 

 

 

Alex Marcelo Marques 

Presidente da CPL 

 

 

Keila Wirginia Malheiro Vale 

Membro da CPL 

 

 

Max Monteiro Martins 

Membro da CPL 


