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Referência: Concorrência Pública nº 007/2015 

Processo Administrativo  

Objeto: Contratação de Empresa Capacitada em Engenharia para Execução da 

Obra do Sistema de esgotamento Sanitário da Sub Bacia 02 do Município de Várzea 

Grande – (PAC II – Programa de Aceleração do Crescimento) 
 

 

QUESTIONAMENTOS 02 

 

03 – DO TIPO DA LICITAÇÃO E DO REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA. 

ESCLARECIMENTOS 

A Lei nº 8.666/93 exige que a Administração identifique o regime de execução do 

futuro contrato (art. 40, caput, e art. 55, II). 

Entre os regimes passíveis de serem adotados, há o da empreitada por preço global, 

que é “quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total”, 

e a empreitada por preço unitário, que é “quando se contrata a execução da obra ou 

do serviço por preço certo de unidades determinadas” (art. 6º, VII, “a” e “”b”). 

A contratação por “preço certo e total” demanda que a qualidade e a quantidade da 

solução eleita sejam passíveis de definição exaustiva. Assim, a partir das 

informações apresentadas pela Administração, os interessados detêm condições de 

apresentar remuneração condizente com as obrigações que serão efetivamente 

assumidas com a celebração do futuro ajuste. 

Por sua vez, quando não houver meios de definir claramente os aspectos 

quantitativos do objeto a ser executado, a Administração adotará o regime de 

empreitada por preço unitário. Nesse caso, será estabelecido um padrão ou uma 

unidade de medida para fins de aferição do valor a ser pago ao contratado, o que 

será feito após o período de medição e a verificação da conformidade da prestação 

com a obrigação ajustada. 

Diante desse contexto, se a solução a ser contratada pela Administração divide-se 

em parcelas que admitem a sua especificação objetiva e em outras que não 

permitem a sua quantificação exata, tem-se como possível adotar ambos os regimes 

de execução (empreitadas por preço unitário e por preço global), cada qual para as 

partes que possibilitam o seu enquadramento. 

Veja-se um exemplo: contrato de consultoria na área de engenharia, em que se faz 

necessária a realização de pesquisas, estudos, pareceres, levantamentos teóricos, e 

acompanhamento in loco. Quanto à parcela dos serviços realizados no próprio 

escritório, se não for possível a sua mensuração, adota-se o regime de empreitada 

por preço global. Já em relação à parcela referente aos serviços junto à obra, em 

que se pode determinar o chamado ou a hora de trabalho como fonte de 

mensuração, adota-se o regime de empreitada por preço unitário. 

Em casos dessa natureza, é preciso delinear adequada e objetivamente as situações 

no instrumento convocatório, a fim de permitir aos licitantes o oferecimento de 



   

 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8054  

2 

propostas sérias e firmes, capazes de atender efetivamente ao interesse público 

envolvido. 

Aqui, importa destacar o dever de a Administração, com vistas a estabelecer um 

critério objetivo de julgamento, indicar no edital o número estimado de horas ou 

chamados que será utilizado como parâmetro para identificar a proposta mais 

vantajosa para o item cujo regime de execução é a empreitada por preço unitário. 

Feito isso, a Administração deve estabelecer fórmula capaz de refletir a melhor 

proposta para os dois itens (equipe fixa e equipe por demanda), de modo que será 

considerada vencedora a oferta que apresentar conjuntamente valores mais 

vantajosos para as duas parcelas a serem executadas. 

Para tanto, é de todo recomendável que a Administração realize ampla pesquisa de 

mercado com vistas à identificação da prática de mercado a respeito da forma de 

remuneração dos serviços pretendidos. Com isso, a Administração evita a fixação de 

critérios de julgamento e de regimes de execução incompatíveis com aqueles 

usualmente utilizados no mercado e, por consequencia, a restrição imotivada da 

competitividade. 

Sendo assim a Administração mantém o TIPO MENOR PREÇO, sob o REGIME de 

execução indireta de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

“Nas empreitadas por preço global, alterações no projeto ou nas especificações de 

obra ou serviço, realizadas unilateralmente pela Administração, implicam a 

necessidade de  celebração  de termo aditivo. 

Também na apreciação do estudo sobre o regime de empreitada por preço global, o 

relator enfrentou a questão da legalidade e da legitimidade dos aditivos contratuais. 

Inicialmente, discorreu sobre as situações decorrentes de modificações de projetos e 

especificações. Sobre o tema, destacou que a lei não diferencia os regimes de 

execução quando define as situações que ensejam o ajuste de termos aditivos.“Ao 

contrário, caso se tratar de fato respectivo à álea extraordinária ou extracontratual, 

definida com precisão no art. 65 da Lei 8.666/93, haverá de se providenciar a revisão 

do contrato.” Além do mais, lembrou que o equilíbrio entre os encargos do 

contratado e sua justa remuneração tem suporte constitucional. “Caso não 

estipulada condição contratual diversa, alterações de projeto – devidamente 

motivadas, diante dos riscos aos quais expus  –vinculam a aplicação do art. 65 da 

Lei 8.666/93. No fim das contas, a alteração do projeto será um ato unilateral. Além 

do mais, deve haver um fato novo a caracterizar álea extraordinária e 

extracontratual.  

Mesmo que se demonstre existir solução de engenharia melhor que a definida no 

projeto básico (o que seria questionável, em termos de eficiência e economicidade 

exigidas nessa peça fundamental), tal condição deve ser entendida como novidade, 

não passível de conhecimento prévio na fase licitatória. Havendo modificação  

das especificações a que foi dado conhecimento a todos os licitantes, há de se rever o 

contrato, tanto em proteção a princípios basilares como o da obtenção da melhor 

proposta, da isonomia e da moralidade.” 

Seguindo a proposta do relator, o Tribunal expediu orientação às suas unidades 

técnicas para, em fiscalizações de obras e serviços de engenharia executados sob o 
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regime de empreitada por preço global, observarem que “alterações no projeto ou 

nas especificações da obra ou serviço, em razão do que dispõe o art.65, inciso I, 

alínea 'a', da Lei 8.666/93, como também do art.  37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, repercutem na necessidade de prolação de termo aditivo”.Acórdão 

1977/2013-Plenário, TC 044.312/2012-1, relator Ministro Valmir Campelo, 

31.7.2013”. 

QUESTIONAMENTOS 

10 – DO VALOR E FONTE DE RECURSOS. 

ESCLARECIMENTOS 

Conforme item 10.1 “ O valor estimado para as obras somam R$ 19.492.544,01 

(dezenove milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, quinhentos e quarenta e 

quatro reais e um zero um centavos), e conforme detalhamento 

............................................................................................................................................... 

Os itens descritos estão com BDI de 26,88%.............................................orçamentária, 

os insumos com BDI 0% na planilha serão adquiridos pela Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande – MT. 

Ao analisarmos as planilhas realmente há divergências de valores, sendo assim 

acatamos as considerações da Empresa e devolveremos o prazo para a presente 

Concorrência. 

QUESTIONAMENTOS 

11.4.9 – LETRAS “B e C” 

ESCLARECIMENTOS 

Quanto a Letra B, conforme consta no Edital, O CCL é encontrado da seguinte 

maneira ( Ativo Circulante – Passivo Circulante ), não acatamos o pedido de 

impugnação para este item,  

Em relação a letra C a mesma solicitação esta de acordo com a Lei, conforme 

concordância da Empresa, com referencia ao item 3.1.1, mencionado pela Empresa, 

não encontramos o mesmo no Edital, portanto não acatamos o pedido de 

impugnação para este item. 

ITEM 11.4.9 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

Conforme documento anexo, este item foi incluído no Edital por sugestão da     CGU 

Controladoria geral da União, de forma que possa ser avaliada a condição de que a 

Empresa não esta sobrecarregada em termos de contratos já firmados, 

comparativamente à sua capacidade patrimonial 
 

Atenciosamente 

 
(original assinado) 

________________________________________________ 

OLINDO PASINATO NETO 

Presidente da Comissão de Licitação 
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