
 

Rua Batista Figueiredo, 167 – Vila Paris – CEP: 30.380-720 – Belo Horizonte – MG 
Telefax: (31) 3335-0281  E-mail: petrel@petrelengenharia.com.br 

 
Belo Horizonte, 07 de Junho de 2022. 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 
 
Ilustríssimo Senhor Júlio César de Souza 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
REF : RECURSO ADMINISTRATIVO - Processo Licitatório Nº 0815/2021 

Concorrência Pública Nº 045/2021 

 
Ilustríssimo Senhor Júlio César de Souza, 
 
 
 
 PETREL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 42.986.323/0001-46, com sede na Rua Batista Figueiredo, Nº 167, 

Bairro Vila Paris, CEP 30.380-720, Belo Horizonte/MG, representada por seu 

representante legal infra assinado, Arnaldo Soares Aroeira, portador do CPF n.º 

277.990.506-91 e do CREA/MG 25.607/D, vem à presença de Vossa Senhoria 

interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra o ato da Comissão de Licitações que 

julgou vencedora a empresa GM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

LTDA, por manifesta inexequibilidade da proposta ofertada, o que faz pelos 

fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos. 

 

I – TEMPESTIVIDADE 

 A interposição do presente recurso é plenamente tempestivo até 09/06/2022, 

tendo em vista o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis após a decisão de habilitação 

proferida em 02/06/2022.  
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II – FATOS 

 Por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações, o Município de 

Nova Lima, Estado de Minas Gerais, promove licitação sob a modalidade de 

concorrência pública, tipo menor preço, tendo como critério de julgamento o valor 

global, objetivando a seleção de propostas visando a contratação de empresa para 

execução de reforma na escola Municipal Áurea Lima Taveira e construção de 

Cozinha (Refeitório). 

Assim, interessada em participar do certame, a empresa PETREL 

ENGENHARIA LTDA, obteve o Edital e documentos anexo e compareceu à sessão 

de abertura do certame e entrega dos envelopes respectivos, sendo julgada 

habilitada, em 12/05/2022. 

Outrossim, tendo ocorrido a sessão de abertura dos envelopes com as em 

02/06/2022, foi julgada como vencedora a proposta apresentada pela empresa GM 

ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 

Lado outro, ocorre que a referida proposta não atende aos requisitos mínimos 

legais e editalícios, em virtude de ser a proposta apresentar itens com valor 

inexequível, o que impõe a sua desclassificação, conforme demonstraremos a seguir. 

 

III. DA INEXEQUIBILIDADE DO PREÇO OFERTADO PELA EMPRESA GM 

ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 

A priori, conforme se observa do procedimento de abertura dos envelopes das 

propostas pelas licitantes, in casu, a empresa GM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA apresentou proposta vencedora no valor global de R$ 

5.294.412,30 (cinco milhões e duzentos e noventa e quatro mil e quatrocentos e doze  
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reais e trinta centavos), destacamos os itens 6.3.7.1 e 6.3.7.2 com os seguintes 

valores: 

 

Respeitosamente, considerando-se o valor máximo estimado pela 

Administração, conforme previsão do Edital em comento com base na planilha SINAPI 

02/2022, vislumbra-se que os citados itens da proposta vencedora não podem ser 

considerados exequíveis, uma vez que destoam completamente dos pisos salariais 

das categorias, acrescido dos encargos sociais e complementares, estabelecidos 

pelos sindicatos e convenção coletiva de trabalho apresentada abaixo: 
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Quanto ao item 6.3.7.1, temos: 
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 Categoria oficial – piso salarial R$ 2.037,20 – valor-hora R$ 9,26 – 

encargos sociais horista (114,54%) R$ 10,60 – TOTAL CUSTO 

PREVISTO R$ 19,86, sem encargos complementares. 

Quanto ao item 6.3.7.2, temos: 

 Categoria Servente – piso salarial R$ 1.333,20 – valor-hora R$ 6,06 – 

encargos sociais horista (114,54%) R$ 6,94 – TOTAL CUSTO 

PREVISTO R$ 13,00, sem encargos complementares. 

Ainda, avaliando a planilha referência SINAPI 02/2022 temos: 

 

 

Obs.: documentos em anexo 
  

No caso em tela, não é razoável a aprovação da proposta com os valores 

apresentados pela empresa GM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
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LTDA, haja vista, que os valores apresentados notoriamente não acoberta o custo da 

mão-de-obra, necessária para execução do objeto da licitação, frisa-se. 

Importante frisar que a Administração deve certificar, ainda, que os licitantes 

adotaram projeção correta quanto à carga tributária e outros encargos incidentes 

sobre a execução do objeto. 

O Edital de Licitação, cumprindo a norma geral estabelecida no artigo 42, II da 

Lei de Licitações e Contratos, previu no item 9.2 que seriam desclassificadas as 

propostas que apresentassem preços manifestamente inexequíveis e/ou 

simbólicos. 

 

IV. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E DO PEDIDO 

Ex positis, a Administração quando verifica o preço manifestamente inexequível 

tem o dever de atestar a plausibilidade da composição do preço final, especialmente 

no tocante a compatibilidade entre os valores ofertados e os valores de mercado 

colhidos pelo próprio órgão licitante. 

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos rechaça que sejam aceitos pela 

Administração valores superiores ao estimado, e no mesmo sentido proíbe a 

admissão de propostas com preços muito aquém do orçado pelo órgão licitante. 

No caso sob exame, verifica-se que a licitante declarada vencedora, no desejo 

de obter a contratação por parte do Ente Municipal, ultrapassou o limite da 

exequibilidade, reduzindo os preços a valores inferiores aos manifestamente 

plausíveis. 

Ante o exposto, requer-se que essa respeitável Comissão de Licitação que, 

reconsiderando a decisão que julgou como vencedora a empresa GM ENGENHARIA 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, reconheça sua proposta como 
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manifestamente inexequível, reformando-se a decisão que declarou vencedora 

a respectiva empresa. 

 

 Nestes termos, pede-se deferimento. 

 Sendo o que se apresenta, subscreve. 

 Atenciosamente, 

 
 
 

Engº Arnaldo Soares Aroeira. 
Petrel Engenharia Ltda. 
Representante Legal. 
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ANEXOS 



ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO S/ 

BDI -  GM

PREÇO S/ 

BDI - 

EDITAL

PREÇO S/ 

BDI -

SINDICATO

PREÇO S/ 

BDI -

SINAPI

6.3.7.1 88267/SINAPI Bombeiro hidráulico com encargo complementares 1 hora 13,50R$   22,49R$   19,86R$      17,42R$   

6.3.7.2 88248/SINAPI Auxiliar de bombeiro hidráulico com encargo complementares 1 hora 9,10R$     18,01R$   13,00R$      13,51R$   

*nos preços apresentados foram considerados somente o custo da mão de obra + encargos sociais

QUADRO RESUMO INEXEQUIBILIDADE






