
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORIA-GERAL

Parecer n.º 24-2021/LIC

EMENTA: PLANILHA  DE  FORMAÇÃO  DE  PREÇOS.
CONSIDERAÇÕES  RELEVANTES.  CAUTELAS
RECOMENDADAS.  RESPOSTAS  A  CONSULTA.
RECOMENDAÇÕES.

Processo n.º 2021/8733

Objeto:  prestação de serviços de operação e manutenção de
Central de Tratamento de Resíduos e Operação da Estação de
Tratamento de Efluentes no Aterro Sanitário Rincão da Flores

           À Contadoria

    

  Cuida-se  de  consulta  da  Diretoria  de  Contratos,  Convênios  e
Captação de Recursos da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, em relação à
avaliação técnica das planilhas de formação de preços, apresentado pela empresa
CODECA – Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, no bojo do processo
que pretende a contratação de serviços de gestão do Aterro Sanitário Rincão da
Flores.
   Em apertada síntese, questionou-se:

  a)  É possível  aceitar  planilhas  com salário-base distintos  para
mesmos cargos?
  b) É possível que as planilhas sejam aceitas com insalubridade,
sendo que no PPRA apresentado não está previsto?
  c)  É  possível  aceitar  planilhas  de  mesmo  cargo,  porém  de
categorias  sindicais  diferentes,  que  podem  resultar  em  salários  e  insalubridades
distintas, sendo que ambos desempenham a mesma função segundo o Termo de
Referência?
   d)  É  possível  aceitar  planilhas  com  adicional  por  tempo  de
serviço, sendo que para o Município trata-se de um contrato novo?
  e) É possível aceitar as planilhas sem provisão para rescisão?
    f) É possível aceitar as planilhas com percentuais zerados para
ausências legais?
   g)  É  possível  aceitar  a  apresentação  de  custos  indiretos  em
percentual acima dos referenciais do SEGES?

  É o brevíssimo relato.

  Passamos a manifestação.
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1) CONSIDERAÇÕES RELEVANTES

   Antes  de  adentrar  ao  cerne  da  consulta  é  importante  que  se
esclareça aspectos gerais em relação à planilha de custos e formação de preços,
porquanto, observa-se um amadurecimento por parte do Município em relação às
melhores práticas a serem implementadas para precificação dos serviços e, nesse
sentido, são cabíveis algumas considerações em relação ao aspecto jurídico desse
instrumento.

    a) Da obrigatoriedade da exigência da planilha de formação
de preços

      Atualmente, a Lei 8.666-93 exige que obras e serviços sejam
licitados com orçamentos que expressem detalhadamente a composição dos custos: 

Art.  7º    As  licitações  para  a  execução  de  obras  e  para  a
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e,
em particular, à seguinte sequência:
(...)
§  2º   As  obras  e  os  serviços  somente  poderão  ser  licitados
quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e
disponível  para  exame  dos  interessados  em  participar  do
processo licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem
a composição de todos os seus custos unitários; (Grifamos)

Essa exigência, também, é valida para o caso de contratações
diretas, conforme se verifica na jurisprudência do TCU:

Nos casos de contratação por  dispensa ou inexigibilidade de
licitação  para  serviços  complexos,  compostos  por  itens
diversos,  a  contratante  deve,  sempre  que  possível,  fazer
constar  dos  respectivos  processos  a  planilha  de  custos
dos itens unitários, em respeito ao que dispõem o art. 7º, § 2º,
inciso II  e o § 9º do mesmo artigo,  todos da Lei  8.666/1993.
Acórdão 690/2012-Segunda Câmara | Relator: ANA ARRAES

Na  regulamentação  federal,  para  contratação  de  serviços
contínuos, também é possível ver essa obrigatoriedade:

Instrução Normativa n°05,de 26/05/2017
Anexo V – Diretrizes para elaboração do TR ou PB
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“2.9. Estimativa de preços e preços referenciais:
(...)
b)No caso de serviços com regime de dedicação exclusiva de
mão de obra, o custo estimado da contratação deve contemplar
o valor máximo global e mensal estabelecido em decorrência da
identificação  dos  elementos  que  compõem  o  preço  dos
serviços, definidos da seguinte forma:
b.1.por  meio  do  preenchimento  da  planilha  de  custos  e
formação de preços, observados os custos dos itens referentes
ao serviço, podendo ser motivadamente dispensada naquelas
contratações em que a natureza do seu objeto torne inviável ou
desnecessário  o  detalhamento  dos  custos  para  aferição  da
exequibilidade dos preços praticados.”

Dessa  forma,  entende-se  como  indispensável  a  análise  de
planilhas em serviços complexos como o que se analisa.

b)  Da distinção  entre  o orçamento  paradigma do Município  e  a  planilha  de
formação de preços apresentada pela proponente

  O  orçamento  realizado  pelo  órgão  público  deve  ter  como
referência  valores praticados pelo mercado das despesas de capital,  despesas
operacionais  (custos diretos  e indiretos),  bem como das provisões para encargos
legais e lucro aceitável.

   Essa  precificação  deve  ter  como  parâmetro,  sempre  que
possível, sistemas  oficiais  de  preços,  tal  como,  recentemente,  editado  pela  IN.º
65/2021/SEGES: 

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço
estimado  em  processo  licitatório  para  a  aquisição  de  bens  e
contratação  de  serviços  em  geral  será  realizada  mediante  a
utilização  dos  seguintes  parâmetros,  empregados  de  forma
combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana
do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como
Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o
índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em
execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data
da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de
preços,  observado  o  índice  de  atualização  de  preços
correspondente;
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III  -  dados  de pesquisa  publicada em mídia  especializada,  de
tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo
federal  e  de  sítios  eletrônicos  especializados  ou  de  domínio
amplo,  desde  que  atualizados  no  momento  da  pesquisa  e
compreendidos  no  intervalo  de  até  6  (seis)  meses  de
antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e
a hora de acesso;

IV  -  pesquisa  direta  com,  no  mínimo,  3  (três)  fornecedores,
mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-
mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses
fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com
mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação
do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde
que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de
até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme
disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de
Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia.

Assim, a precificação do Município não deve levar em conta as
características específicas de uma empresa, mas um valor médio de mercado.

    Por outro lado, a planilha de formação de preços individualizada
leva em consideração os custos específicos projetados pela empresa, de acordo
com sua própria estrutura e estimativas de custo.
  
  Vê-se,  então,  que  existe  certa  discricionariedade  para  que  a
empresa provisione custos que a própria lei faculte a empresa a escolher (tal como
regime tributário) ou que não estejam contemplados em lei.

  Essa  simples  distinção  leva  à  ponderação  que  a  empresa
proponente por  seus aspectos individuais  pode ter  deficiências  ou eficiências  em
relação ao mercado que devem ser avaliadas individualmente. 

  Mas,  então,  qual  será  a  finalidade  do  exame  da  planilha  de
preços fornecida pela contratada?

c) Da finalidade

 A  planilha  deve  ter  como  finalidade  principal  analisar  a
exequibilidade da proposta para a execução do objeto pretendido.
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  Nesse sentido, a Lei 8.666-93 disciplina que:

Art. 44. (…)
§ 3º Não se admitirá proposta que apresente preços global ou
unitários  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,
incompatíveis  com  os  preços  dos  insumos  e  salários  de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato  convocatório  da  licitação  não  tenha  estabelecido  limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração. (Grifamos.)

  No mesmo diapasão, o Acórdão nº 669/2008 – Plenário do TCU:

“os diversos dispositivos legais atinentes ao Direito Tributário e
ao  Direito  Trabalhista  com  vistas  à  correta  análise  dos
demonstrativos  de  formação  de  preços  quando  das  futuras
contratações  de  prestação  de  serviços  de  tecnologia  da
informação por alocação de postos de trabalho,  rejeitando as
propostas  que  eventualmente  contenham  parcelas  ou
percentuais indevidos, por exemplo, no item referente a seguro
por acidente de trabalho.”

Nesse ponto, é importante salientar que a rejeição de propostas
não  é  a  regra  sendo  facultado  à  proponente,  conforme  se  examina  do  referido
comando, inclusive renunciar às parcelas de sua remuneração que se refiram a
materiais e instalações.

  Não é crível, nessa lógica, que se rejeite propostas em razão da
inexequibilidade  de  itens  isolados  os  quais  não  tenham relevância  em relação  a
totalidade do contrato.

Esse é o raciocínio do Acórdão 906/2020-Plenário do TCU:

Divergências  entre  as  planilhas  de  composição  de  custos  e
formação de preços da licitante e as da Administração, inclusive
relativas  a  cotação  de  lucro  zero  ou  negativo,  não  são,  em
princípio,  motivo  de  desclassificação,  devendo  para  tanto
haver o exame da exequibilidade da proposta, uma vez que as
planilhas  possuem  caráter  subsidiário  e  instrumental.

   Outra  serventia  da  análise  da  proposta  individualizada  seria
apontar  riscos  em  relação  à  valores  unitários  que  possam  distorcer a
manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contratado em futuros acréscimos
e supressões, bem como em futuras repactuações ou revisões.
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   Por último, mas não menos importante, a planilha de custos é
instrumento auxiliar  na fiscalização do contrato,  porquanto estabelece de maneira
acessória a metodologia de execução dos serviços.

d) Da vedação a ingerência do Município na Administração da empresa

   Com  efeito,  na  análise  da  planilha  individualizada  o  Poder
Público  não  pode  praticar  atos  de ingerência  na  Administração  da empresa
analisada.
 
   Veja-se,  como  referência  a  Instrução  Normativa  n.º  05  da
SEGES:
 

5º É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos
de ingerência na administração da contratada, a exemplo de:

(...)
VI-  definir  o  valor  da  remuneração  dos  trabalhadores  da
empresa contratada para prestar os serviços, salvo nos casos
específicos  em  que  se  necessitam  de  profissionais  com
habilitação/experiência superior a daqueles que, no mercado, são
remunerados  pelo  piso  salarial  da  categoria,  desde  que
justificadamente; e

VII - conceder aos trabalhadores da contratada direitos típicos de
servidores públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre
outros.

   Dessa forma, salvo os itens definidos em lei ou ato normativo (a
exemplo de convenções coletivas de trabalho) não é possível interferir na estimativa
de  custos  personalizada  da  empresa,  devendo,  contudo,  assegurar-se  da
exequibilidade da proposta com o devido provisionamento dos percentuais mínimos
para a execução contratual.
 
4) DAS CONSULTA
 
  Passa-se, então, ao exame jurídico da consulta, ressaltando que
a aceitabilidade ou não do preço é responsabilidade do gestor do contrato que deve
valer-se da emissão do engenheiro orçamentista do processo o qual poderá sanar
com mais propriedade técnica as dúvidas emergentes em relação ao orçamento.

a) É possível aceitar planilhas com salário-base distintos para mesmos cargos?
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   É  função  da  planilha  de  formação  de  preços  averiguar  a
compatibilidade dos  salários  com o piso da  categoria,  assegurando que o objeto
poderá ser executado pelo proponente.

   Veja-se o Acórdão 1029/2009-Segunda Câmara:

Deve  ser  verificada  a  adequação  dos  salários  constantes  da
planilha  de  custos  apresentada  pelo  licitante  com  os
efetivamente  pagos  aos  profissionais  por  ela  contratados,  de
modo  a  aferir  a  compatibilidade  de  tais  salários  com  o  piso
estabelecido  para  a  categoria.
Relator: RAIMUNDO CARREIRO

Em regra, o estabelecimento de salários distintos para o mesmo
cargo  envolve  um  risco  trabalhista,  salvo  demonstrado  o  enquadramento  das
exceções legais, o que não parecer ser o caso dos autos, aliás, pelo contrário, a
justificativa de fl. 534 demonstra o reconhecimento do risco trabalhista por parte da
empresa.

Cabível,  então,  esclarecer  que existe  uma chance robusta  do
Município ser condenado subsidiariamente em razão da culpa  in  vigilando  caso o
contrato  venha  a  se  firmar  nas  condições  apresentadas  e  sobrevenha  alguma
reclamatória trabalhista.

Portanto, por essa razão, sugere-se que se solicite a correção
dos profissionais que trabalharam nessa área.

  O Tribunal de Contas, também, orienta nesse sentido:

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 2546/2015-Plenário | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO

Entretanto, ainda que a situação reflita falhas na sua estrutura
remuneratória por conta de situações específicas de sua organização, a aceitação da
planilha,  com o risco exposto acima, parece viável caso o preço global ofertado
esteja  adequado aos parâmetros  de mercado,  ressalvando,  ainda,  que eventuais
aditivos devem ser realizados pelo valor do orçamento-base atualizado.
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Recomenda-se,  contudo,  caso  opte-se  por  aceitar  o  risco
apontado, que seja estabelecido na matriz de risco, como responsabilidade exclusiva
da proponente, os ônus decorrentes da irregularidade.

b) É possível que as planilhas sejam aceitas com insalubridade, sendo que no
PPRA apresentado não está previsto?

  O pagamento da insalubridade deve levar em conta o contato do
trabalhador com os agentes insalubres, conforme PPRA. Dessa forma, não se vê
respaldo  legal  que  viabilize  a  remuneração  do  adicional,  sendo,  portanto,
recomendável  solicitar  que  a  empresa  proponente  corrija  a  sua  estrutura  de
remuneração de modo que não se tenha preços superestimados.
 
c) É possível aceitar planilhas de mesmo cargo, porém de categorias sindicais
diferentes, resultando em salários e insalubridades distintas, sendo que ambos
desempenham a mesma função segundo o Termo de Referência?

   A  indicação  da  categoria  sindical  dos  empregados  deve  ser
realizada  pela  empresa  contratada  em  razão  do  local  e  da  preponderância  da
atividade econômica do empregador.

Esse entendimento é defendido no Acórdão 2101/2020-Plenário

Na elaboração de sua planilha de formação de preços, o licitante
pode  utilizar  norma  coletiva  de  trabalho  diversa  daquela
adotada  pelo  órgão  ou  entidade  como  parâmetro  para  o
orçamento  estimado  da  contratação,  tendo  em vista  que  o
enquadramento  sindical  do  empregador  é  definido  por  sua
atividade  econômica  preponderante,  e  não  em  função  da
atividade desenvolvida pela categoria  profissional  que prestará
os serviços mediante cessão de mão de obra (art. 581, § 2º, da
CLT  e  art.  8º,  inciso  II,  da  Constituição  Federal).  (Destaquei)
 
E, também, no Acórdão 2601/2020-Plenário

É  irregular  a  exigência  de  que  as  propostas  dos  licitantes
indiquem os acordos coletivos,  as convenções coletivas ou as
sentenças normativas que regem as categorias profissionais que
executarão  o  serviço.  As  propostas  devem  considerar  o
enquadramento sindical  pela  atividade  econômica
preponderante do empregador. (Grifamos)

Assim, em regra, embora o orçamento possa ser balizado por
determinada categoria, a empresa proponente poderá apresentar a sua categoria
sindical.
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No caso, entretanto, parece também existir risco de reclamatória
trabalhista  caso  algum empregado  entenda  que  não  está  inserido  na  categoria
preponderante da empresa.

Por oportuno para o debate,  veja-se o que já decidiu o TST:  

 
RECURSO  DE  REVISTA  DO  RECLAMANTE.
ENQUADRAMENTO  SINDICAL.  TERCEIRIZAÇÃO.  Se  a
empregadora  presta  serviços  variados  em  processos  de
terceirização  e  opta  por  filiar-se  a  sindicato  que  desenvolve
atividade econômica específica, como é o da construção pesada,
o fato  de  ela  desenvolver  outra  atividade (a intermediação de
mão-de-obra  em  fábrica  de  fertilizantes,  onde  empregou  o
reclamante)  impede  que  possa  impor  aos  respectivos
empregados o enquadramento na categoria, para eles estranha,
dos  trabalhadores  da  construção  pesada.  Entre  os  males  da
unicidade sindical não se inclui o de impedir que o empregador
adapte sua nova atividade preponderante à categoria econômica
pertinente,  sempre  que  tal  se  fizer  necessário.  Recurso  de
revista  conhecido  e  provido.  (Processo:  RR  -  54900-
80.2004.5.04.0122  Data  de  Julgamento:  28/4/2010,  Relator
Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, 6ª Turma, Data de
Publicação: DEJT 7/5/2010).

Contudo, ressalvado o risco apontado, como o caso também é
inerente a estrutura de pessoal da empresa, é viável o aceite  desde que o preço
global  ofertado  não  se  revele  excessivo  aos  parâmetros  de  mercado  e  a
Administração providencie cláusula de que futuros aditivos deverão corresponder ao
valor do orçamento-base.

d) É possível aceitar planilhas com adicional por tempo de serviço, sendo que
para o Município trata-se de um contrato novo?

  Sim, desde que o preço global ofertado não se revele excessivo
aos parâmetros de mercado e a Administração providencie cláusula de que futuros
aditivos deverão corresponder ao valor do orçamento-base.
 
e)  É  possível  aceitar  as  planilhas  sem  provisão  para  rescisão?  É  possível
aceitar as planilhas com percentuais zerados para ausências legais?
  
  Recomenda-se que seja solicitada a correção da planilha para
que  constem  os  percentuais  mínimos  capazes  de  arcar  com  as  provisões  para
rescisões e ausências legais, sob pena da proposta ser considerada inexequível.

  Sobre o tema, o Acórdão 3006/2010-Plenário é elucidador:
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Os  custos  decorrentes  de  substituição  de  mão-de-obra
terceirizada,  em caso de ausências e afastamentos,  devem
ser  especificados  e  detalhados  nas  planilhas  de  custo  e
formação  de  preço,  não  cabendo  sua  inclusão  como  custo
potencial  do contrato a título genérico de reserva técnica, sem
indicação  dos  seus  itens  componentes.
Relator: VALMIR CAMPELO (Grifei)

Entretanto,  deve  o  Administrador  avaliar  quando  da
aceitabilidade da proposta,  se os  itens  têm grande impacto  em relação  ao valor
global  da  proposta,  porquanto  itens  com  valores  menores  não  são  capazes  de
desclassificar a proposta:

A inexequibilidade de itens isolados da planilha de custos não
caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta
(art.  48,  inciso  II,  da  Lei  8.666/1993),  pois  o  juízo  sobre  a
inexequibilidade, em regra, tem como parâmetro o valor global
da  proposta.
Acórdão 637/2017-Plenário

Nesse  sentido,  recomenda-se  que  seja  solicitado  parecer  do
engenheiro orçamentista sobre o assunto.

g) É possível aceitar a apresentação de custos indiretos em percentual acima
dos referenciais do SEGES?

   É necessário ponderar, nesse aspecto, que vários órgãos já se
debruçaram para sistematizar percentuais máximos aceitáveis de BDI para fins de
precificação.
   Pela importância, cite-se o próprio Tribunal de Contas da União
no aclamado Acórdão n.º 2622/2013, o qual sistematizou por meio de um grupo de
trabalho percentuais aceitáveis para obras e serviços de engenharia (vide. p. 907),
bem como o próprio Ministério da Economia, para serviços de limpeza e vigilância.
    Como  sabemos,  a  taxa  de  BDI  deve  ser  formada  pelos
componentes:  administração  central,  riscos,  seguros,  garantias,  despesas
financeiras, remuneração do particular e tributos incidentes sobre a receita auferida
pela execução dos serviços. 
   Nesse ponto, parece que embora o estudo da SEGES possa ser
uma referência para o objeto em diversos aspectos é de se ponderar que o objeto
em  análise  tem  uma  complexidade  diferente  daqueles  serviços  estudados  pela
SEGES, em especial, em relação à responsabilidade técnica envolvida.
   Apesar  dessa  ponderação  acima,  questão  semelhante  já  foi
respondida  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  na  Cartilha  de  Orientações  para
elaboração de planilhas Orçamentárias de Obras Públicas, p. 90:
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A Administração pode rejeitar proposta em licitação pública com
o fundamento de que é elevada a margem de remuneração nela
prevista,  quando  o  preço  global  está  compatível  com  os
parâmetros de mercado?

Resposta:  Não,  se a proposta  apresentada está aderente  aos
critérios de aceitabilidade de preços previstos no edital e, tendo
se sagrado vencedora no certame, a licitante deve ser contratada
por  ter  apresentado  a  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração.
Proceder  de forma diversa seria  lesivo ao interesse público  e
contrário  aos  princípios  basilares  da  licitação.  A  título  de
exemplo, considere a situação em que a vencedora da licitação
ofertou uma proposta  vencedora de 100 unidades monetárias,
mas  incluiu  nesse  preço  de  venda  uma  elevada  margem  de
remuneração, digamos de 20%. A segunda colocada no certame
ofertou 105 unidades monetárias, incluindo uma remuneração de
5% em seu valor de venda. Obviamente, a Administração deve
contratar  a  proposta  mais  vantajosa,  no  caso  aquela  que
corresponde  ao  menor  preço,  no  valor  de  100  unidades
monetárias, independentemente da taxa de remuneração ou da
taxa total de BDI utilizada na licitação.

Analisando  sobre  outro  viés,  a  taxa  máxima  de  BDI  é  uma
medida de precificação  para  o  orçamentista,  pois  corresponde  a uma média  de
mercado. 
  Dessa forma, respondendo, objetivamente, a questão a rejeição
de proponente que contenha taxa de BDI acima de limites considerados adequados,
só deve ocorrer quando o preço global ofertado também revelar-se excessivo, dado
que a majoração do BDI pode ser compensada por custos inferiores aos paradigmas,
ex vi Acórdão 1.804/2012-Plenário.
  
  Entretanto,  nesse ponto,  recomenda-se seguir  a orientação do
Acordão 2622/2013 para  que seja estabelecido  que a incidência  da taxa de  BDI
especificada  no  orçamento-base  para  os  serviços  novos  incluídos  por  meio  de
aditivos  contratuais,  sempre  que  a  taxa  de  BDI  adotada  pela  contratada  for
injustificadamente elevada.

5) DAS CAUTELAS RECOMENDADAS

   5.1 Mitigação de jogo de planilhas

   A planilha de custos tem entre suas funções realizar o controle
prévio  de  jogos  de  planilha  que  possam  distorcer  a  manutenção  do  equilíbrio
contratual.
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  Na  situação  em que  não  se  estipule  valores  máximos,  como
parece ser o caso em tela, é recomendável que se estabeleça cláusula contratual em
que a diferença percentual  do desconto  concedido  não seja  reduzida  em função
decorrência de aditivos.

  Essa  lógica  já  existe  no  Decreto  Municipal  n.º  18.586-2017:

Art. 13. A diferença percentual entre o valor global do contrato e
o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do
contratado  em decorrência  de  aditamentos  que  modifiquem  a
planilha orçamentária.

    Esse horizonte já se transformou em lei, quando da utilização da
novel Lei Geral de Licitações:

Art.  128.  Nas contratações de obras e serviços de engenharia,  a
diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global
de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em
decorrência  de  aditamentos  que  modifiquem  a  planilha
orçamentária. 

A jurisprudência, também, é pacífica:

Para  evitar  a  ocorrência  de  jogo  de  planilha,  a  diferença
percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos
custos unitários  do sistema de referência utilizado não poderá
ser  reduzida  em  favor  do  contratado  em  decorrência  de
aditamentos  que  modifiquem  a  planilha  orçamentária.
Acórdão 1514/2015-Plenário

Essa cláusula mitigará os riscos de pagamento com sobrepreço
de  quantitativos  que  estejam  superestimados  pela  empresa  em  relação  ao
orçamento base.

 5.2 Exigência de garantia contratual

É viável que o Município solicite garantia do contrato, nos termos
do  art.  56  da  Lei  8.666-93,  para  salvaguardar  potenciais  riscos  em  relação  a
inadimplementos  contratuais,  bem como potenciais  inclusões  no polo  passivo  de
ações judiciais.

Essa condição pode minimizar os riscos analisados e apontados
pela contadoria em relação a inconsistências trabalhistas.
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5.3 Alocação de riscos

Em outro aspecto, nos contratos de maior vulto e complexidade é
possível e recomendável que seja prevista uma matriz de riscos emergentes e que
seja definido até aonde vai a responsabilidade das partes para fins de reequilíbrio,
bem como imprevistos de modo a antecipar futuras discussões.

5.4 Da precificação do Município

a) Das considerações gerais

Em relação às fontes dos preços, sempre que possível, devem
ter com base de preços banco de dados oficiais,  com prioridade para  o SINAPI,
Painel de preços mantido pelo governo federal ou outros referenciais confiáveis, tais
como a TCPO, mantida pelo Pini. Esgotada essa opção, a recomendação é que os
preços tenham como base a comparação dos preços com outros contratos públicos
ou privados ou Atas de registro de preço. Por último, é viável a cotação de preços. 

De  qualquer  sorte,  o  orçamento  deverá  ter  ao  final  (ou  por
módulo) uma nota explicativa do orçamentista da fonte de busca dos valores.

É uma boa prática,  ainda,  que o orçamento  tenha um quadro
sintético dos custos, tal como o apresentado à fl. 869,  mas que contenha o total
projetado.

b) Serviços a serem contratados e materiais e despesa com
manutenção

Embora os serviços estejam lançados em módulos separados,
os grupos correspondem habitualmente a “Administração Local”.

Esse grupo, também, deve ter uma composição do custo unitário
detalhado,  evitando-se  utilizar  indicações  de  “verba”  ou  unidades  genéricas,
conforme já sumulado pelo TCU:

SÚMULA  TCU  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.

Na mesma toada:

O orçamento-base da licitação deve estar detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos os seus custos unitários,
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devendo  também  discriminar  todos  os  itens  constantes  nas
planilhas orçamentárias de serviços em subitens que expressem
a composição de todos os seus custos unitários. Não devem ser
apresentados  ou aceitos  itens  agregados como serviço,  verba,
conjunto  ou  similares.
Acórdão 46/2012-Plenário

  Recomenda-se  que  seja  consultada  a  Cartilha  de  Orçamento
para Orientação para elaboração de Planilhas formulado do TCU, vez que há farto
material para consulta sobre as melhores técnicas de orçamentação.

Assim,  não  se  verifica  motivação  para  que  os  funcionários
(vigilantes)  desse  módulo  não  tenham  os  valores  precificados  com  a  mesma
metodologia dos demais, adaptando-se naquilo que é necessário.

Nessa  linha,  deve  a  Semma  esclarecer  se  permitirá  que  a
contratada subcontrate alguns dos serviços referidos, avaliando-se preliminarmente a
vantajosidade de contratar diretamente alguns deles (em vista que o custo, em tese,
poderá ser aumentado no caso de subcontratação).

Noutro ponto, é interessante que seja realizado exame de quais
materiais são renováveis e quais materiais não comportam renovação, para fins de
futuras repactuações de preços.

c) Custos de Despesas Indiretas

A taxa de BDI deve ser detalhada, esclarecendo os percentuais
utilizados pelo engenheiro na orçamentação.

No  caso,  ao  que  parece  do  expediente,  houve  a  opção  para
utilizar o referencial estabelecido pelo Acórdão 2622/2013/TCU para obras de redes
de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas. Entretanto,
recomenda-se  justificar  a  escolha  (inclusive  em  relação  ao  Terceiro  Quartil),
porquanto não se trata de obra e sim, serviço continuado.

O custo com seguros e garantias pertencem a esse grupo e não
deveriam ser orçados em outros grupos.

5.5. Do prazo de vigência contratual

É pertinente que se analise a viabilidade e  vantajosidade de
realizar um contrato por período maior que 12 (doze) meses. 

Ocorre que, sendo um serviço continuado, alguns custos podem
ser diluídos em um contrato com vigência maior, além de dar uma garantia para a
empresa proponente de continuidade contratual.
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6) DA CONCLUSÃO

 A  planilha  de  formação  de  preços  deve  ser  vista  como
instrumento  acessório  na  contratação  para  que  se  examine,  em  especial,  a
exequibilidade da proposta, tendo especial importância o orçamento realizado pelo
Município para evitar sobrepreços.

 Contudo,  a  responsabilidade  pela  aceitação  da proposta  é  do
Gestor  do  contrato  que  deve  sopesar  os  riscos  envolvidos  nas  manifestações
técnicas  e  jurídicas  sobre  a  contratação.  Portanto,  é  cabível  e  pertinente,  para
aceitação da planilha, que se escute o engenheiro orçamentista que poderá elucidar,
reparar ou complementar essa manifestação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de agosto de 2021.
     

 Vinícius da Rosa Arruda  Adriano Tacca,
 Procurador do Município      Procurador-Geral do Município,
   OAB/RS nº 74.616 OAB/RS nº 60.190.
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