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ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: ELABORAÇÃO DE CHECK-LIST 

PARA PARTICIPAÇÃO DE PEQUENAS EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

Leonardo Aparecido Sona Kun 

RESUMO 

 

O potencial econômico da construção civil é de grande relevância para a economia do país. 

Parte desta potencialidade são acarretadas por obras públicas em suas diversas esferas 

governamentais. Entretanto, as empresas interessadas em beneficiarem-se por compradores 

públicos precisam estar enquadradas nas exigências licitatórias especificadas. Para contribuir 

na introdução de pequenas e microempresas nesse processo o presente estudo listou as 

principais documentações exigidas e apresentou uma análise sobre o BDI e a planilha 

orçamentária. O método investigativo utilizado na pesquisa foi o estudo de caso, que levantou 

dados a partir da seleção de três editais de abrangências variadas. Nas análises abordou-se as 

modalidades de licitação para construção civil, tipos de licitações, as partes e passos do processo 

licitatório e a sua relação com as pequenas empresas. A partir dessas considerações foi 

elaborado uma planilha e foi identificado como se realizou a formulação do BDI e da planilha 

orçamentária. Conclui-se que em virtude dos prazos exigidos na licitação é necessária uma 

organização empresarial coerente com as especificações dos editais e um planejamento 

estratégico da empresa fundamentado nas planilhas orçamentárias. 

 

Palavras-chave: Cálculo BDI. Iniciação em Licitações. Planilha Orçamentária. 

 

 

 

ANALYSIS OF LICITATORY PROCESSES: PREPARATION OF CHECK-LIST FOR 

PARTICIPATION OF SMALL CIVIL CONSTRUCTION COMPANIES 

ABSTRACT 

The economic potential of construction is of great relevance to the country's economy. Part of 

this potential is brought about by public works in its various governmental spheres. However, 

companies interested in benefiting from public purchasers must comply with the specified 

bidding requirements. In order to contribute to the introduction of small and micro enterprises 

in this process the present study listed the main required documentation and presented an 

analysis on the BDI and the budget worksheet. The investigative method used in the research 

was the case study, which raised data from the selection of three edicts of varied coverage. The 

analyzes included the modalities of bidding for civil construction, types of bids, the parts and 

steps of the bidding process and their relationship with small companies. Based on these 

considerations, a spreadsheet was drawn up and identified as the formulation of the BDI and 

the budget worksheet. It is concluded that due to the deadlines required in the bidding, a 

business organization consistent with the specifications of the bidding documents and a 

strategic planning of the company based on the budget worksheets is necessary. 

Keywords: BDI calculation. Initiation in biddings. Budget spreadsheet.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cadeia produtiva da construção civil tem potencial para exercer uma forte 

alavancagem na economia, quando somados aos seus setores fornecedores de insumos. Sendo 

uma das maiores atividades do país, seu diferencial é basicamente o uso de produtos nacionais 

e baixa importação, quando comparado a outros grandes contribuintes da economia como o 

setor agropecuário, comércio e siderúrgico. Outro fator importante é que ela faz parte da 

infraestrutura básica, sendo um bem intermediário em quase todos os sistemas produtivos, 

fazendo dela um elemento chave para crescimento do país (TEIXEIRA; CARVALHO, 2005). 

Segundo a pesquisa anual da indústria da construção, PAIC (2016), a construção civil 

atingiu R$ 318,7 bilhões em incorporações, obras e serviços da construção. As obras e serviços 

chegaram a R$ 299,1 bilhões, destes, 31,5% provenientes das obras contratadas por entidades 

públicas. 

O progresso das cidades está ligado ao aumento e melhoria da infraestrutura, onde as 

suas negociações de prestação de serviços são realizadas por meio de licitações. Quando os 

órgãos/entidades públicas precisam contrair bens, contratar serviços ou infraestrutura, por regra 

geral promovem uma licitação (COSTA, 2013). Denota o autor que a licitação é a denominação 

aos procedimentos administrativos de compras e contratações públicas, nos quais seguem a uma 

série de normas e legislações. Sendo o elo dos serviços e produtos necessitados pelos 

municípios com a iniciativa privada, afim de encontrar a melhor relação custo beneficio para a 

municipalidade, objetivando a melhor compra.  

Parte do crescimento do país relaciona-se com o desenvolvimento de seus municípios, 

com base na arrecadação formam os dimensionamentos de seus gastos e investimentos. Uma 

porcentagem do recurso investido destina-se as obras licitadas pela administração. Como, por 

exemplo, temos a cidade de Maringá - PR, detentora do orçamento de 1,5 bilhões para suas 

despesas e aplicações na cidade em 2018, assegurados pela lei municipal 10547 (MARINGÁ, 

2017). Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Maringá para o exercício 

financeiro de 2018. Esta valoração demonstra o potencial econômico da cidade para o seu 

crescimento. 

Segundo Piaceti e Piaceti (2018), o indicador do potencial de desenvolvimento IPD para 

Maringá é o terceiro maior do Estado, onde compõe parte dos 43,60% de todo o Produto Interno 

Bruto (PIB), na qual dividem as cinco cidades mais desenvolvidas do total de 399 municípios. 

Demonstrando uma grande potencialidade dentro do estado, onde também relata o autor sendo 

o Paraná como o quarto maior exportador do país.  
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Com o intuito de participar desse desenvolvimento, as empresas interessadas precisam 

compreender sobre as modalidades de licitações municipais, estaduais e federais vigentes nos 

quesitos de procedimentos e formalidades em cada licitação. Para isto, Carvalho (2015), traduz 

as modalidades existentes e suas leis como sendo: concorrência, tomada de preços, convite, 

concurso e leilão, previstas na lei pelo, § 2º do art. 22 da lei 8.666/93, sendo esta a lei que 

regulamenta as licitações.  

Posteriormente a esta lei, novas modalidades se adequaram ao escopo, como o caso da 

de consulta prevista para licitações realizadas por agências reguladoras no art. 37, da lei 9.986 

de 2000 (BRASIL, 2000). Finalmente, o pregão (presencial e eletrônico) como uma inovação 

para aquisições de bens e serviços comuns aos órgãos públicos, regulado pela lei 10.520 de 

2002 (BRASIL, 2002). 

Estimam-se que as autarquias sobre a precisão de maior exigência e formalidade quando 

no crescimento do valor de contrato. Em vista disso, a concorrência é a modalidade mais formal 

e exigente, seguindo a tomada de preços com formalidade moderada e o convite é a modalidade 

menos formal. Esses três exemplos são os modelos de licitações mais utilizadas na área da 

construção civil. Meio esse de competitividade que as empresas interessadas, e que estejam 

habilitadas, dão seus valores para a realização dos serviços e prevalece o ganhador pelo menor 

preço (OLIVEIRA, 2015). 

Conforme Har (2012), dentro deste segmento de licitações, temos o estatuto nacional da 

microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) - Lei Complementar 123 de 2006, que 

oferece o tratamento diferenciado e favorecido, nas quais as propostas apresentadas por estas 

possuam igual valor ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada entre 

as grandes empresas. Esse incentivo prevê o interesse das autarquias em auxiliar as pequenas 

empresas a participarem das concorrências, fazendo com que o comércio local tenha benefícios 

com isto. No proveito desse benefício, pequenas empresas locais conseguem concorrer com as 

empresas de grande porte.  

Também comenta a autora que, no estado do Rio Grande do Sul, em apoio aos micro e 

pequenos empresários, pela lei estadual 13.706 de 2011, promovem licitações de até 80 mil 

reais exclusivos aos pequenos empresários com a finalidade do crescimento e desenvolvimento 

destas classes. Esta finalidade intensifica uma maior distribuição da renda e redução da 

desigualdade social. 

O objetivo do trabalho apresentado é identificar as principais exigências para as 

pequenas empresas da construção civil participarem de licitações. Determinar a documentação 

comumente exigida em licitações na construção civil como pré-requisito para as modalidades 
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de tomada de preços e concorrência elaborando um checklist para auxiliar nos processos 

licitatórios. 

 

2. REVISÁO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO 

 

Data da época do Brasil colônia que os governantes contam com a iniciativa privada 

para atender suas demandas em diversas áreas, seja para a aquisição de insumos da construção, 

materiais de limpeza, insumos hospitalares ou provimentos alimentícios. Segundo Otero 

(2012), o primeiro registro formal fundamentado em licitações marcou-se pelo decreto 2926 de 

1862, no qual vários regulamentos que tratavam de maneira independente as necessidades dos 

ministérios foram criadas. Em 1922 no decreto 4536, fundamentou-se o Código de 

Contabilidade da União, a partir daí padronizou-se a compra entre os ministérios. Isto fez com 

que todos ministérios seguissem o mesmo protocolo, descomplicando e reduzindo os equívocos 

dos concorrentes. Uma vez que a legislação passou ser a mesma para atender todos os 

ministérios. 

Para Justen Filho (2000), ante a Constituição Federal de 1988 era questionada a 

constitucionalidade pela União quanto aos princípios da autonomia dos estados e 

municipalidades, cabendo então a edição de normas gerais para estas políticas. Sobre a 

atualidade e o passado, a lei de licitações foi moldada em razão de suas leis predecessoras, 

tomando cada vez mais forma e direção. Inicialmente com a constituição como um norte 

orientador para a regulamentação de todo princípio do direito, somadas suas normativas 

sucessoras até a década de 90, utilizando suas jurisprudências para a formatação dos dispostos 

da lei constituinte atual. 

Atualmente, a lei regente de licitação é a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, Brasil 

(1993), em seu primeiro artigo: “Art. 1º - Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios”. Sobre as contas, é dever do Tribunal de Contas junto a Câmara Municipal a 

fiscalização externa dos contratos e serviços adquiridos pela administração. 

Um dos princípios básicos da lei vigente é a publicidade que torna as compras não 

sigilosas e acessíveis em todos os atos de seu procedimento, entre eles a divulgação antecipada 

da data do processo de abertura e apresentação das empresas proponentes (JUSTEN FILHO, 
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2000). Comenta o autor que a contratação do governo com particulares provém do interesse 

pelo melhor qualificado, em melhores condições e resultados possíveis. Como também salienta 

que, dentro da história, a licitação obrigatória fora imposta por diversos diplomas legislativos 

ao longo do tempo e houve grande importância em 1996 na rodada Uruguaia da Organização 

Mundial de Comércio, onde 22 países propuseram acordo na obrigatoriedade das licitações em 

compras públicas quando fosse de valores significativos. Prática implementada já entre todos 

os países europeus entre 1992 e 1993. 

 

2.2 COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

 

Sobre os princípios da licitação, conforme relata Costa (2013), a licitação preza pelo 

princípio básico da isonomia, na qual seleciona a proposta mais vantajosa a administração junto 

ao desenvolvimento nacional sustentável. Assim como é levado em conta demais princípios 

sobre a legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e seus correlatos 

para uma aplicação justa nos termos da lei. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) decompõe os trabalhos da licitação em cinco 

fases. Em ordem cronológica inicia com a fase preliminar a licitação, na qual realizam-se os 

programas de necessidades, estudos de viabilidade e o anteprojeto. Em seguida, durante a fase 

interna da licitação, é elaborado o projeto básico, executivo, recursos orçamentários e a 

formação do edital de licitação. Na terceira fase, entendida como fase externa da licitação, 

acontece com a publicação do edital, a formação do comitê de licitação, recebimento das 

propostas e o procedimento da licitação. A quarta fase ocorre a contração, fiscalização de obra 

e o recebimento da obra. Por fim, a quinta fase é onde são realizadas as suas operações e 

manutenções (TCU, 2009). 

Sobre a formação do edital, ele compõe do preâmbulo, um rápido resumo do conteúdo 

da licitação e seu tipo. Em seguida o corpo, na qual definem as regras básicas que conformam 

o processo licitatório com os seguintes itens obrigatórios: objeto da licitação (em descrição 

compreensível e sucinta), prazos e condições da assinatura do contrato para sua execução e as 

sanções caso haja inadimplemento, condições para participação, critérios de julgamento em 

parâmetros claros, critérios de aceite para preços unitários e globais, critérios de reajuste, 

condições e prazos para pagamentos, cronograma de desembolso máximo por período, critérios 

para atualização financeira, compensações ou penalizações por atrasos ou adiantamentos de 
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pagamentos, exigência de seguros sobre a execução e outras peculiaridades das licitações 

(OTERO, 2012). 

Para Costa (2013), a licitação tem suas etapas executadas de maneira ordenada, 

iniciando com a abertura do processo administrativo em que se define as indicações sucintas do 

objeto, número de processo, autorização competente e o recurso destinado ao propósito. 

Também comenta o autor que quando o valor estimado for de 100 vezes ao valor mínimo 

da modalidade é necessário realizar uma audiência pública 15 dias úteis antes ao edital para se 

manifestar todos os interessados. Seguinte, o edital é a representação da abertura do certame, 

que é onde se definem os parâmetros do objeto, as condições de contrato e convida a todos para 

sua participação com a data de abertura e horário pré-estabelecido.  

Conforme a modalidade é o tempo mínimo entre o edital e abertura, salienta o autor. 

Como também se definem os projetos básicos e específicos ao item, assim como as condições 

para participação, prazo para pagamentos, valores máximos, critérios de reajustes e as 

condições de recebimento do objeto da licitação. Conforme Justen Filho (2000), certame é o 

conjunto de atividades que compõe todo o processo licitatório. 

As principais etapas internas para elaboração de um edital de sucesso iniciam-se com a 

requisição correta do objeto, onde as descrições e peculiaridades sejam bem apresentadas 

quanto às características. Esse processo facilita o leitor a identificação das necessidades pela 

administração. Por isso, essa definição é realizada por técnicos especializados do setor de 

licitações, ao cabo de ampliar a parcela de participantes interessados (Otero, 2012).  

Em seguida, relata o mesmo autor sobre a estimativa do valor, no qual a direção precisa 

consultar o mercado sob no mínimo três participantes com as legitimas obrigações tributarias 

em ordem. Os preços são ocasionados em valores correntes, fora de promoções, e seus valores 

devem permanecer até o prazo da entrega do produto. Caso haja uma discrepância entre um dos 

cotados, é recomendada uma quarta consulta. Na sequência, a aprovação prévia, na qual se 

verifica a disponibilidade de orçamento. Para seguir, outro passo importante é a aprovação da 

autoridade ajuizada pelos recursos. Por fim, é feita a análise jurídica do edital para a publicação 

do processo licitatório.  

Sobre os prazos entre a publicação do edital até a data do ato convocatório é detalhado 

conforme o Quadro 01 a seguir. 
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QUADRO 1: Descrição do prazo entre a publicação do edital até a data de abertura. 

MODALIDADE TIPO PRAZO DE PUBLICAÇÃO 

Concorrência Menor preço 30 dias 

Concorrência Melhor técnica 45 dias 

Concorrência Melhor técnica e preço 45 dias 

Tomada de preço Menor preço 15 dias 

Tomada de preço Melhor técnica 30 dias 

Tomada de preço Melhor técnica e preço 30 dias 

Convite Menor preço 5 dias 
Fonte: O Autor. 

 Caso haja alterações no edital após a publicação, haverá uma extensão do prazo para 

que os interessados se alinhem aos novos termos (TCU, 2009).  

Segundo Telles e Araújo (1997), conforme a combinação de modalidade e tipo de 

licitação determina-se como intercorre a licitação, assim como o prazo de publicidade, o 

instrumento convocatório e a sessão pública. As suas definições se baseiam em uma bancada 

atribuída pela administração pública ao encarregar com no mínimo três participantes e sem 

definição de número máximo. Com a função de receber, analisar e ajuizar todos os documentos 

relativos a licitação e ao cadastramento dos mesmos. Outra prática bastante comum, relata o 

autor, é uma outra equipe especializada para analisar a efetivação dos interessados no critério 

do cadastramento. 

Da incumbência de licitação, quem decide sua formação é a chefia do setor por meio de 

norma própria. Esse comitê é responsável pela condução da parte externa. Contudo, recomenda-

se o conhecimento das fases internas antecessoras da preparação da licitação (OTERO, 2012). 

Assim sendo, é formada por um colegiado no qual um membro preside a sessão e os 

demais auxiliam a execução, sobre as decisões tomadas até em relação à habilitação ou 

inabilitação dos participantes. Sobre o voto, é de igual peso entre os membros da mesa. O 

presidente tem a função de abrir e presidir as reuniões, ter o voto de desempate, manter a ordem 

e exercer o poder de polícia, promover a prestação de contas e publicar na imprensa oficial ou 

em quadro de aviso (TELLES E ARAUJO, 1997).  

Quanto aos secretários, o autor alude que compete lavrar as atas das reuniões, auxiliar o 

gestor na direção das sessões, votar e rubricar os documentos nos envelopes de habilitação e 

propostas, lavrar conforme orientação do regedor as correspondências a serem expedidas e os 

avisos de publicação. Sobre o membro da delegação, deve rubricar todos os documentos com 

seu conhecimento, da mesma forma que o secretário e presidente, e atender aos mesmos nas 

suas tarefas.  
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Os princípios para habilitação ou mesmo qualificação, de acordo com Costa (2012), é 

durante a abertura do envelope com as documentações dos proponentes. O fato se traduz com 

a seguridade de que o vencedor tenha condições técnicas, financeiras e idôneas ao cumprir o 

contrato licitado. No caso do não cumprimento dos requisitos mínimos, é excluído o 

participante pela inabilitação. Para tal habilitação são julgados seus documentos jurídicos, 

fiscais, técnicos, econômico-financeiros, trabalhistas e a proibição de trabalhar com 

empregados menores de 18 anos, salvo na condição de aprendiz. 

Sobre as qualificações técnicas, no caso de obras, são exigidos dentro do quadro técnico 

engenheiros qualificados para execução das mesmas. Os contratos administrativos possuem um 

rigor redobrado e cautela quando da sua celebração, em razão de ter certeza que o contratado 

possui capacidade e competência dentro de suas qualificações técnicas comprovadas dentro do 

que é esperado pela licitante. Sendo assim, tornou-se corriqueiro que seja apresentado em 

licitações atestados de obras correlatas anteriormente executadas pela empresa, a critério de 

comprovação da sua capacidade técnico-operacional de execução pode o contratado apresentar 

em até três contratos qualificações igual ou superior ao do certame (VERRI JR, et al. 1999). 

Ao examinar a documentação, o TCU (2009), recomenda a bancada sempre estar atenta 

à validade das certidões, existência de indícios de fraudes e ajustamento entre as empresas. 

Também relata que, nas vistorias técnicas ao local da obra, deve ser evitado reunir os licitantes 

no mesmo dia e horário evitando o conhecimento prévio da natureza concorrente. Com esse 

intuito, um recente acórdão do TCU entendeu ser suficiente o licitante apresentar a declaração 

de conhecimento das condições locais para a execução do objeto. 

Na fase de abertura dos envelopes, as modalidades dividem os tipos de processos 

licitatórios, sejam eles: Concorrência, Tomada de Preços e Convite, tradicionalmente 

conhecidos, no qual a habilitação dos documentos vem ante a disputa pelos preços. Já o Pregão 

vindo da legislação moderna, é feita a classificação dos melhores colocados pelos seus preços 

e, do ganhador, é avaliada sua habilitação, se não habilitado o segundo e assim por diante. Isto 

acontece em razão das questões formais debatidas durante a habilitação de cada participante 

nos modelos convencionais que desgastam o procedimento, ao julgar apenas o ganhador e seus 

sucessores, se necessário, maximiza o andamento do processo (CARVALHO, 2015). 

Segundo o TCU (2009), os recursos em detrimento a não habilitação estabelecem um 

prazo de cinco dias úteis a ser dada entrada de contestação para ser analisado. Também alude 

sobre a homologação nos seguintes termos:  

“A homologação é o ato administrativo em que a autoridade superior reconhece a 

legalidade do procedimento licitatório e declara válido todo o certame. Essa 

declaração implica não haver nenhum óbice à contratação. A adjudicação é o ato 
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administrativo posterior à homologação, por meio do qual a autoridade competente 

(superior à Comissão de Licitação), depois de verificada a legalidade da licitação e a 

permanência do interesse público na contratação, atribui ao licitante vencedor o objeto 

da licitação. A homologação e a adjudicação somente podem ocorrer após decorrido 

o prazo legal para possíveis recursos, conforme determina a Lei nº 8.666/199362”. 

 

2.3 MODALIDADES DE LICITAÇÕES PARA ENGENHARIA 

 

Todo contrato administrativo requer uma licitação como visto anteriormente, na qual só 

é dispensável ou inexigível nos casos expressamente previstos em lei. De acordo com Har 

(2012), nos art. 24 e 25 da lei de licitações, apresenta que para existir dispensa da licitação o 

valor de contratação não pode exceder a 10% do limite previsto para a modalidade convite. Este 

valor atualmente é de R$330.000,00 nos casos dos serviços de engenharia e obras (DECRETO 

Nº 9.412, de 18 de junho de 2018. 

Outro princípio para ser obedecido essa modalidade segundo autor se faz sobre o 

produto licitado, não pode ser ou passar a fazer parte de serviços maiores ou de repetição. Sobre 

a inexigibilidade se faz quando não há possibilidade jurídica de competitividade, seja pela 

singularidade do objeto e de tamanha especificidade ou seu contratante de reconhecido renome 

e especialização. 

Portanto, excluindo os casos apresentados, é necessário que se realize prévia licitação 

como procedimento preparatório dos futuros contratos. A licitação, mesmo que realizada, não 

obriga a administração a executá-la, contudo, qualquer contrato que seja feito com relação ao 

objeto deverá ser com a vencedora. Inicialmente, antes de executar a licitação é vista qual 

modalidade esta requisição se encaixa (VERRI JR, et al 1999). Desta forma, as modalidades 

são muito importantes para distinguir os contratos. 

 

2.3.1 MODALIDADE DE CONVITE 

 

Na modalidade de convite, considerada a mais simples em suas exigências documentais, 

o objetivo é obter no mínimo três propostas válidas. Ainda que não seja exigido o cadastramento 

antecipado, a administração convida no mínimo três empresas que recebem o convite, também 

fixa em local apropriado o instrumento convocatório para que demais interessados possam 

participar. O prazo mínimo para envio do convite e sua fixação de aviso para recebimento das 

propostas é de 5 (cinco) dias úteis (OTERO, 2012). 

De acordo com o autor, novos interessados podem manifestar interesse em até 24 horas 

antes a apresentação das propostas e receber a cópia do instrumento, caso já sejam cadastrados 
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como fornecedores da administração. Para o caso, a habilitação da empresa é presumida, 

contudo o órgão licitador utiliza esta etapa como garantia na qual a vencedora tenha, de fato, 

condições para cumprir com o contrato. O prazo de publicidade é de 5 dias úteis, com valores 

não superiores a R$150.000,00 para as obras de engenharia. Contudo, segundo o DECRETO 

Nº 9.412, de 18 de junho de 2018, o valor se atualiza para R$ 330.000,00. 

 

2.3.2 MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

 

Segundo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, a tomada de preços deve os interessados 

estarem devidamente cadastrados até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas. Somente participarão aqueles devidamente cadastrados, é necessária a qualificação 

técnica e financeira, seus valores para obras podem ser de até R$ 1.500.000,00. Todavia, pelo 

mesmo decreto nº 9.412, anteriormente mencionado, o valor se atualiza para R$ 3.300.000,00. 

Sendo a tomada de preços considerada de médio vulto econômico e com alta procura, é 

importante ressaltar seus detalhes. Segundo Carvalho (2015), no cadastramento prévio é 

recebido o CRC (Certificado de Registro Cadastral) pelas empresas que atenderem todos os 

requisitos mínimos para ser apresentada na habilitação. Esse documento precisa ser atualizado, 

no mínimo anualmente, e também é facultativo às unidades administrativas utilizarem de 

registros cadastrais (CRC) de outras administrações públicas. Tudo deve estar especificado no 

edital. 

 

2.3.3 MODALIDADE CONCORRÊNCIA 

 

Esta modalidade é destinada às compras de grande vulto na engenharia. É aberta a 

quaisquer interessados que na fase preliminar comprovem as qualificações mínimas, divulgadas 

em edital para executar o objeto licitado (COSTA, 2013). Também comenta Otero (2012) que, 

durante a sessão pública, a primeira etapa é a habilitação dos participantes. Caso a característica 

seja de “melhor técnica” ou “técnica e preço”, será feita uma etapa das suas qualificações e, por 

fim, serão avaliadas as propostas comerciais. Para cada etapa, os concorrentes deverão fornecer 

os documentos exigidos em envelopes separados e identificando cada etapa. 

As particularidades desta modalidade é a universalidade, devido a aceitação de qualquer 

que seja o indivíduo, desde que se enquadre nas especificações de edital. Também pode se 

tomar pelos valores superiores, exigindo maior divulgação e por mais tempo em meios mais 

abrangentes. Por fim, após cada decisão da comissão, durante o procedimento, existe a 
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possibilidade de os participantes apelarem contra a decisão da mesa e na etapa seguinte, 

podendo os outros apresentar contrarrazões aos recursos levantados. Sobre os valores, seu uso 

passa ser superior ao teto das tomadas de preços e sem valores limites, partindo de R$ 

1.500.000,00 (OTERO, 2012). Contudo, sob mesmo decreto nº 9.412, o valor se atualiza a partir 

de 18 de junho de 2018 para R$ 3.300.000,00. 

 

2.4 TIPOS DE LICITAÇÃO 

 

Os tipos de licitação condizem sobre os critérios de julgamento, sempre antes é 

analisada a sua habilitação ou não para o participante seguir as etapas dos envelopes de 

propostas de cada tipo de licitação. A de menor preço, entre os qualificados aquele que oferta 

o menor valor no ato convocatório, mais bem se classifica dentro das especificações do edital 

ou convite. Como previsto no artigo 45 da lei 8666/93 (BRASIL, 1993). 

Para licitações tipo melhor técnica, é proposto o preço máximo que a administração 

pode pagar, com isso é analisado o envelope contendo as propostas técnicas e qualificando-as 

dentro da necessidade do objeto, em experiência de execução, metodologia, tecnologias, e seus 

recursos e capacidade técnica da equipe. Todas as exigências sempre alinhadas com os pedidos 

do edital. Das classificadas com os requisitos técnicos mínimos, decorrerá com a divulgação 

das propostas de preços, no qual serão analisados os preços unitários e pela valoração mínima 

considerando o vencedor. Por fim, no tipo técnica e preço, o ato se inicia com a análise das 

propostas de preço e, dentre as classificadas, é feita uma média ponderada dos elementos 

estabelecidos no edital com seus devidos pesos de decisão claramente expostos. Nesses casos 

de licitação, pessoas especializadas e com maior teor de conhecimento sobre o certame podem 

fazer julgamento das propostas quando especificado (COSTA, 2013). 

 

2.5 PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

 

A planilha orçamentária é o cerne da composição do edital, uma vez que a previsão 

orçamentária é a base para a gestão prover recursos para sua execução. Além disso, impõe a 

constituição que suas despesas, tanto da administração quanto da licitação devem estar 

imputadas nos seus respectivos orçamentos. Isto é, não é lícito iniciar um contrato sem prever 

quanto desembolsar. Desta maneira, os projetos devem ter as estimativas quantitativas justas, 

para que no ato convocatório não haja divergências com o projeto, tanto para que não ocorram 
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erros de insuficiência levando a alterações de contrato ou nova licitação, como também gastos 

excessivos gerando custos extras a organização pública (JUSTEN FILHO, 2000). 

As obras públicas somente serão licitadas se munidas de projeto básico, orçamento 

detalhado e previsão de recursos orçamentários, conforme dispõe na lei 8666/93 (BRASIL, 

2002). 

Com relação às planilhas de orçamentos, cada item deve descrever uma etapa da obra 

prevendo quantidades, unidades de medida, custos unitários e custo total. Para o caso de obras, 

é preciso separar basicamente em etapas, como: fundações, estrutura, alvenaria, acabamento, 

etc. Devemos levar em conta dois aspectos relevantes, a estimativa de custos e o orçamento em 

si (MATTOS, 2013). 

Segundo o mesmo autor, a estimativa é um cálculo levantado para mensuração de um 

serviço, podendo ser adotado como base indicadores de conhecimento de mercado. A 

importância do seu levantamento é facilitar o planejamento em cada etapa com a locação de 

recursos, materiais e equipes de trabalho em função dos prazos estabelecidos. Com intuito de 

reduzir os erros, as etapas do projeto precisam ter toda suas especificações de acabamentos bem 

identificados, evitando dúvida sobre o material empregado ou falta de material orçado. O 

critério de estimativa de quantidade deve ser definido para que o levantado seja correspondente 

à realidade construtiva, permitindo o acompanhamento do consumo e controle de obra. Para se 

obter o orçamento propriamente dito, é preciso somar a obtenção dos custos unitários dos 

insumos indispensáveis de cada serviço, composta pela quantidade de materiais, mão-de-obra, 

equipamentos, ferramentas, subempreiteiros e transporte. A junção de todos esses formam o 

orçamento. 

O detalhamento orçamentário deve ser minucioso para que todas as especificações 

sejam tomadas no planejamento da licitação. Quando chegada à execução aconteça o 

parcelamento adequado da obra visando o melhor aproveitamento dos recursos e para que não 

haja dificuldades futuras para as atribuições de responsabilidades por eventuais defeitos 

construtivos entre os prestadores de serviços. Junto a isto, é importante o cronograma físico-

financeiro estar alinhado ao projeto básico, evitando que os proponentes elevem o valor das 

etapas iniciais da obra configurando antecipação de pagamento e em etapas posteriores seja 

reivindicado aditivos contratuais para reequilíbrio econômico-financeiro (BRASIL, 2002). 

A critério de garantia da assinatura do contrato e execução da obra, o artigo 57 da lei 

8.666 de 1993 prevê que será caucionado, quando exigido em edital e juntado à documentação 

de habilitação. Podendo esta ser em depósito bancário, títulos da dívida pública, seguro garantia 

ou fiança bancária. O valor garantidor tem um máximo de cinco porcento da importância 
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licitada, como também sua devolução ao fim da obra é atualizada. Quando for uma obra 

especial, de grande vulto, alta complexidade de resolução e grande risco financeiro a 

administração e justificado em seus princípios pelo edital, esse montante pode se elevar em até 

dez por cento (BRASIL, 1993). 

 

2.6 CÁLCULO DO BDI 

 

Inicialmente a definição de BDI (Beneficio Despesas Indiretas) está relacionado à 

divisão custos indireto (DI) somado ao benefício (B) em relação ao custo direto da obra. Este 

aporte operacional trabalha dentro de um percentual transmitido sobre o custo direto dos itens 

da planilha da obra afim de chegar ao preço de oferta (MATTOS, 2013).  

Enfaticamente o autor também declara que os custos com BDI perfazem toda a 

manutenção administrativa, sejam os mobiliários, gastos com papelaria, aluguéis, pagamento 

de funcionários, gastos financeiros, material publicitário, combustível, manutenção dos 

veículos e equipamentos, impostos como COFINS, PIS, ISSQN, ICMS, IPI, INSS, FGTS, 

IPVA e outros sobre o regime de lucro real como IRPJ e CSLL, etc. somado ao seu lucro. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização da pesquisa, utilizou-se do estudo de caso com uma pequena 

construtora na cidade de Maringá - PR. A investigação abrangeu os meses de março, abril e 

maio de 2018. Realizou-se a seleção e análise da documentação técnica dos três principais 

processos licitatórios participantes neste mesmo período, identificando o procedimento entre as 

modalidades licitatórias para as empresas de pequeno porte da construção civil, afim de agrupar 

a documentação exigida para as futuras licitações. 

Neste sentido, deve-se ter acesso aos editais, desenvolver uma listagem das 

documentações recorrentes que devem permanecer com a sua validade em dia, bem como tratar 

quais documentos exigem-se os originais, cópias autenticadas e cópias simples, com interesse 

de promover um melhor método organizacional. Outro fator importante é verificar o correto 

preenchimento da planilha orçamentária e a formulação do cálculo do BDI para cada licitação. 

 

3.1 ESTUDO DE CASO  

 

A empresa acompanhada no estudo de caso atua no mercado desde 2015, sobre suas 

atividades no período da pesquisa a empresa possuía 4 obras em andamento. Sendo três delas 
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com a execução de blocos sextavados de concreto (paver) na pavimentação de condomínios 

residenciais particulares nas proximidades de Porto Rico - PR, com a execução de drenagem e 

terraplenagem de logradouros e infraestruturas auxiliares com aproximadamente 45.000m² de 

obra. A quarta obra era de uma residência em alvenaria em um dos condomínios em questão 

com aproximadamente 70m². 

Em razão da necessidade de ampliação e expansão das atividades da empresa no período 

da pesquisa, houve a ideia de um setor direcionado a orçamentos e licitações, onde há a 

pretensão e a adequação documental da empresa para a participação de licitações na região 

norte e noroeste do Paraná. Portanto, para a pesquisa foram utilizados os documentos técnicos 

extraídos do processo licitatório com participação nos períodos de março a maio de 2018, 

obtidos no banco de dados da empresa. 

Devido à empresa ser jovem, em início de carreira e em busca de diversificação das suas 

atividades com as obras públicas, caso que se assemelha à condição de diversas organizações 

com o mesmo interesse da empresa em questão. Muitas vezes estas desistem por não destinar 

recursos em um setor próprio para esta nova área, até que obtenha algum serviço destinado a 

executar. A falta de pessoas especializadas ou a existência de meios práticos que facilitem a 

adequação documental e preenchimento das planilhas de maneira correta, dificultam a 

competitividade das mesmas. 

Em favor destes meios, formulou-se neste trabalho uma listagem da documentação 

exigida para habilitação e credenciamento, junto com a explicação individual de cada item. 

Sobre as planilhas orçamentárias, cada licitação elabora conforme o próprio município e a 

peculiaridade da licitação. Contudo o embasamento é muito parecido, além do que ela é de 

preenchimento no próprio modelo para participar da licitação. Deste modo, caracterizaram-se 

os principais passos para seu preenchimento. 

A primeira licitação foi a tomada de preços nº 006/2018 “contratação de empresa de 

engenharia civil para execução da pavimentação em bloco de concreto tipo sextavado 

intertravado na estrada Caiuá”. A abertura foi realizada às 09h30min do dia 03 de abril de 2018 

na sala de licitações da cidade de Paranavaí - PR. O objeto perfazia a extensão de 960,00 metros 

lineares com 6.240 metros quadrados localizado na estrada Caiuá entre a Rodovia BR 376 e 

Vila Rural São João, Paranavaí - PR. Sendo esta tomada de preços, sem especificações e com 

edital em aberto durante 30 dias. Com valor máximo de R$ 746.128,16. 

A segunda é na modalidade concorrência Nº 001/2018, com julgamento pelo tipo menor 

preço global, “contratação de empresa especializada para a construção do projeto espaço 

educativo urbano (12 salas de aula) - FNDE, na cidade de Tuneiras do Oeste – PR”. Ocorrido 
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em 26 de abril de 2018 às 8h00min da manhã. Com objetivo de construir uma escola com 12 

salas de aula, ginásio esportivo coberto, salas administrativas, laboratórios. O valor máximo 

para esta licitação foi de R$ 4.216.675,25. 

A terceira licitação na modalidade concorrência Nº. 008/2018, tipo menor preço. 

“Contratação de empresa especializada na área de Engenharia/Arquitetura para execução de 

obra de reforma de cabines e banheiros do Estádio Regional Willie Davids”, na cidade de 

Maringá - PR. A abertura dos envelopes aconteceu às 9h00min do dia 16 de maio de 2018 na 

diretoria de licitações da prefeitura de Maringá - PR. O objetivo foi promover a reforma e 

ampliação da parte de assessoria de imprensa do estádio, modernizando os meios de 

comunicação para as rádios e televisão difusoras de informação dos eventos do local. O valor 

máximo para esta licitação foi de R$ 1.765.263,15. O montante no período em que ocorreu a 

licitação encaixava-se como concorrência, devido ao limite entre esta modalidade e a tomada 

de preços ser de R$ 1.500.000,00, hoje para este mesmo valor seria tomada de preços e não 

concorrência. 

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A ocorrência da sessão pública se inicia com a lavratura da presença dos participantes, 

sendo aqueles que já inicialmente fizeram seu credenciamento com no mínimo três dias de 

antecedência nos casos de tomada de preços, 24 horas para convite ou tempo antes junto ao 

protocolo dos envelopes para a concorrência (FERREIRA FILHO, 2002). 

Com base nas licitações descritas, foi elaborada uma listagem reunindo as 

documentações destes editais, a fim de facilitar a checagem pela empresa sobre seus 

vencimentos, disponibilidade de documentos e organização para as próximas concorrências do 

que é decretado pelos editais, conforme segue o Quadro 02 demonstrando a lista de documentos 

que são entregues fora dos envelopes para credenciamento em concorrência. 

Quadro 02 – Lista de documentos licitatórios 

ITEM DOCUMENTO  OBSERVAÇÃO  TIPO DE VIA STATUS 

  CREDENCIAMENTO – Fora do envelope    

1 
Procuração - Poderes para o procurador 

Cópia autenticada ou 

original reconhecido firma 
Autenticado 

 

2 CPF E RG do representante   Autenticado  

3 Contrato Social   Autenticado  

4 
Declaração de Renúncia de Recurso (item do 

envelope 01) (21) 
Não entregar Original 

 

  Fonte: O Autor 
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4.1 ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO 

 

No início da sessão a organização faz o ensejo de abertura e identifica os participantes. 

É passado pelos integrantes da comissão como também por todos os concorrentes os envelopes 

fechados, com objetivo de todos demonstrarem ciência de que estão lacrados, rubricando a face 

externa do envelope. Desta forma, segue o Quadro 03 com o checklist da documentação 

exigida. 

Quadro 03 – Habilitação dos documentos da empresa 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO -ENVELOPE 01 

  

ITEM DOCUMENTO  OBSERVAÇÃO  TIPO DE VIA  

STATUS 

1 Certificado de Registro Cadastral - CRC Verificar o prazo máximo em 

edital (Anterior à data de 

abertura) 

Autenticado  

2 Contrato Social em vigor acompanhado de 

todas as suas alterações ou da respectiva 

consolidação. 

 
Autenticado  

3 Certidão Simplificada Atualizada emitida pela 

Junta Comercial do respectivo Estado, de que 

está enquadrada como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte. 

(Providenciado pelo escritório 

de contabilidade da empresa) 

Autenticado  

4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ) 

Cartão CNPJ Cópia simples  

5 CND Federal Site da Receita Federal Cópia simples  

6 CND Estadual Site da Receita Estadual Cópia simples  

7 CND Municipal Site do Município sede Cópia simples  

8 Certidão de Regularidade de situação perante 

o FGTS 

Site da Receita FGTS Cópia simples  

9 CNDT  Site da Receita Trabalhista Cópia simples  

10 Prova de capacidade financeira, devidamente 

assinada pelo Contador da Licitante. 

Solicitar para escritório de 

contabilidade 

Autenticado  

11  Balanço Patrimonial com demonstrações 

contábeis do último exercício social. 

Solicitar para escritório de 

contabilidade 

Autenticado  

12 Comprovação do capital social, integralizado e 

registrado na forma da lei, de valor igual ou 

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado 

para a obra. 

 

Solicitar para escritório de 

contabilidade 

Original/Aute

nticado 

 

13 Certidão Negativa de Falência e Recuperação 

Judicial expedida pelo cartório distribuidor da 

sede da pessoa jurídica.  

Retirar no Fórum da sede da 

empresa 

Original/Aute

nticado 

 

14 Prova de Registro no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA 

da empresa licitante, com validade para o 

presente exercício.  

Site do CREA ou CAU Cópia simples  

(Continuação..) 
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(Continuação..) 

15 Prova de Registro no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, 

do responsável técnico, com validade para o 

presente exercício. 

 

Site do CREA ou CAU 

 

Cópia simples 

 

16 Acervo Técnico, acervado pelo CREA e/ou 

CAU, do responsável técnico da empresa 

licitante de, pelo menos 01 (uma) obra com 

semelhante ou superior grau de complexidade 

ao objeto licitado, bem como Certificado de 

Recebimento da Obra referente ao Acervo 

apresentado, emitido pelo contratante das obras 

acervadas. CAT 

Verificar a existência de acervo 

de obra compatível com o objeto 

licitado. 

 

 

 

 

Autenticado 

 

Verificar se pede em edital 

atestado de execução de obra 

pela empresa 

17 Declaração de responsabilidade técnica 
indicando o responsável técnico pela execução 

da(s) obra(s) até o seu recebimento definitivo 

pelo contratante. 

 

Verificar modelo em edital 

 

Original 

 

18 Comprovação de que o (s) responsável (eis) 

técnico (s) faz (em) parte do seu quadro 

técnico na data da apresentação da proposta, 

mediante registro em carteira de trabalho e ficha 

de registro da empresa, contrato de prestação de 

serviços entre o responsável técnico pela 

execução da obra e a proponente ou Contrato 

Social, se for dirigente ou sócio da empresa. 

 

 

 

Contrato de prestação de serviço 

dos profissionais 

 

 

 

Autenticado 

 

19 Atestado de visita (expedido pelo licitador)   

 

 

Verificar modelo em edital 

 

 

 

Original 

 

As visitas técnicas poderão ser realizadas em 

alguns dias úteis anteriores a data de abertura do 

certame e serão acompanhadas pelo(s) 

Engenheiro(s) do Município da Cidade, que 

certificará a visita, expedindo o necessário 

Atestado de Visita e Informações Técnicas.  

20 Declaração da licitante, subscrita por seu 

representante legal e/ou Procuração (23). 

Inserir procuração Autenticado  

21 Termo de Renúncia Não colocar no envelope. 

Verificar modelo em edital 

Original  

22 DECLARAÇÃO, firmada por representante 

legal da empresa de que se enquadra como 

Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

 
Autenticado  

23 PROCURAÇÃO Para quem for participar da 

Licitação 

Autenticado  

24 GARANTIA DE PROPOSTA Seguradora ou depósito Original  

25 DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

DE EQUIPAMENTOS 

Declaração de disponibilidade de 

equipamentos, indicação de 

instalação de canteiro, 

aparelhamento (máquinas e 

equipamentos e 

pessoal técnico). 

Verificar modelo em edital 

Original  

26 DECLARAÇÃO CRIMINAL Declaração de não condenação 

em processos criminais. 

Verificar modelo em edital 

Original  

 

 

 

(Continuação..) 
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(Continuação..) 

 

27 DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO Declaração de possuir os 

compromissos assumidos que 

importam diminuição da 

capacidade 

operativa ou absorção de 

disponibilidade financeira, 

calculada em função do 

patrimônio líquido atualizado e 

sua capacidade de rotação de 

recurso. Verificar modelo em 

edital 

Original  

  Fonte: O Autor 

Sobre os itens de habilitação, o CRC, é o certificado de registro cadastral em que o órgão 

licitante cadastra seus fornecedores, este cadastramento deve ser realizado antes da abertura, 

conforme edital indicando a data limite nos processos de tomada de preços. Esse documento 

pôde ser utilizado entre as municipalidades conforme edital. Onde possibilitou a empresa em 

fazer o registro na cidade sede e utilizar nas demais licitações. 

No momento do certame, o primeiro envelope aberto das empresas, são analisados os 

documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, 

qualificação econômico-financeira e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 

Constituição Federal (SOUZA, 1997). 

Para a habilitação jurídica, como primeiro item, utilizou-se o contrato social e a 

representação de seu sócio administrador por procuração. Conforme Otero (2012), é possível 

esta procuração ser por instrumento público com tempo determinado para que seja utilizado em 

demais licitações ou a procuração particular para cada edital, especificamente para a licitação 

interessada. 

Na comprovação da regularidade fiscal, são exigidos documentos de comprovação da 

regularidade do interessado, seja o CPF ou o CNPJ. Nesse caso, o recurso utilizado aconteceu 

pela Junta Comercial, onde é possível retirar a Certidão Simplificada, o documento apresentado 

enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no qual potencializa seu poder 

de participação das licitações em ter preferência no critério de desempate no julgamento das 

propostas. 

Provas de regularidade com a Receita Federal quanto a quitação dos tributos, 

contribuições federais e a certidão de dívida ativa. Na sequência, a Receita Estadual (ICMS), 

Municipal (ISS), e verificação de seus cadastros se o objeto da licitação se enquadra no ramo 

de atividade. Dentro do que foi relatado, somam-se os itens de CND Federal, certidão negativa 

de débitos com a Receita Federal. Sequente a lista o CND Estadual e Municipal.  Esses 
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documentos são encontrados nos sites dos próprios órgãos e podem ser feitas a retirada do 

documento online ou nas sedes dos mesmos. 

O próximo item é a Certidão de Regularidade de situação perante o FGTS, no qual busca 

a ocorrência de dívidas com o FGTS, a contribuição social ou financiamentos com recursos do 

FGTS. Na sequência a CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhista) verifica a 

regularidade no banco nacional de devedores trabalhistas (BNDT) gerido pelo Superior 

Tribunal do Trabalho, conforme a lei 12.440 de 2011, exige daqueles interessados estarem em 

dia com a justiça do trabalho (VIEIRA, 2011). Esses itens podem ser pesquisados nos próprios 

sites de cada órgão e impresso imediato quando em dia. 

Para a prova de capacidade financeira exige-se o balanço patrimonial da demonstração 

do último exercício social, documento esse fornecido pelo contador da empresa. O balanço tem 

sua particularidade junto a certidão simplificada, na qual a empresa deve apresentar, pelo menos 

10% do valor da licitação em patrimônio, ou seja, em capital social ou lucro líquido no balanço. 

A prova de capacidade financeira é requerida mesmo que a empresa possua patrimônio 

conforme o documento anterior, mas que não esteja tomada por compromissos futuros, 

declarando assim a sua saúde financeira, fornecida pelo contador. Outro documento exigido é 

a certidão negativa de falência ou concordata retirada no fórum da comarca da empresa. 

Sobre a habilitação técnica, conforme comenta Ferreira Filho (2002), a mínima 

exigência são os atestados técnicos e acervos de ordem pública ou privada de serviços similares 

ao proposto em edital, prova de registro no respectivo conselho de classe, tanto a empresa 

quanto profissional responsável demonstrando domínio sobre o que será desenvolvido.  

É preciso a respeito desse acervo uma obra de complexidade tecnológica semelhante e 

operacional equivalente ou superior ao requisitado em edital. Os atestados apresentados 

deverão ser comprovados através de Certificado de Acervo Técnico Profissional (CAT) dos 

mesmos profissionais responsáveis, emitido(s) pelo CREA (Conselho regional de Engenharia 

e Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou atestado por Órgão Público 

sede da obra executada. 

Na sequência a declaração de responsabilidade do profissional, o mesmo capacitado 

pelos acervos deverá ser responsável pela obra. Sobre esse representante da organização, é 

preciso que seja feita a declaração de que faz parte do quadro de trabalhadores da empresa com 

comprovação de vínculo, por meio de registro em carteira ou contrato de prestação de serviços 

entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para dirigente ou sócio de 

empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua 

investidura no cargo ou contrato social. 
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Uma peculiaridade importante a ser tratada sobre o responsável técnico, é que o mesmo 

não poderá ser trocado sem anuência clara da contratante. Como também é vedado sob pena de 

inabilitação a indicação do mesmo profissional como responsável técnico por mais de uma 

proponente durante o exame da documentação.   

Por último, é exigido que o mesmo apresente o atestado de visita original expedido pelo 

município sobre seu conhecimento do local da obra, evitando assim a alegação de 

desconhecimento sobre as dificuldades e particularidades do evento. 

O termo de renúncia funciona para os casos sobre o manifestado desinteresse do 

participante em recorrer das decisões da comissão de licitação ao direito de recurso, 

concordando com o procedimento licitatório e abertura dos Envelopes nº 02. Portanto, esse 

documento deve ser deixado fora do envelope e de acordo com o andamento feita sua 

apresentação ou não. 

Ainda que a certidão simplificada demonstre que a licitante é microempresa ou empresa 

de pequeno porte, alguns editais possuem um termo no qual a mesma se declara como tal. Visto 

esse motivo em virtude da sua possibilidade de participar sem esse critério. Dentre os motivos 

que podem levar a não utilização do benefício, é o valor de oferta superior ao limite máximo 

para os beneficiários. Haja visto que pela lei complementar 123 de 2006, de acordo com Brasil 

(2006), para microempresas a receita bruta pode ser de até R$ 360.000,00. Contudo, Brasil 

(2016) declara que sob a lei complementar 155 de 2016, na qual complementa a lei anterior, as 

empresas de pequeno porte estão entre esse limite anterior e podem alcançar receita bruta de 

até R$ 4.800.000,00. Portanto, sob a análise desses critérios na abertura dos envelopes, o valor 

final de proposta influencia quando superior em seus limites e pode inabilitar seus proponentes. 

Entretanto, conforme destaca Otero (2012), os benefícios fiscais para esses dois grupos 

são de que a regularidade fiscal mesmo que seja obrigatoriamente apresentada no certame, será 

exigida somente na assinatura. Isto é, com prazo de dois dias obrigatórios por lei como incentivo 

e mais dois conforme decisão da administração para o pagamento ou parcelamento do débito. 

Também é possível o uso do mesmo direito para certidões vencidas. Outro privilégio em relação 

a empresas que seguem a lei geral é que as micro e pequenas empresas consideram-se 

empatadas com a mais bem classificada quando seus valores resultarem em até dez por cento 

superior. O critério de desempate estabelece que a beneficiária mais bem classificada poderá 

apresentar uma segunda proposta de preço menor a concorrente, se houver empate entre elas é 

feito sorteio para iniciar a oferta. Caso não haja interesse, o mesmo benefício se estende às 

demais beneficiárias pela ordem das mais bem classificadas. 
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Com relação a garantia de proposta, a empresa em questão optou pelo seguro garantia, 

uma vez que o desembolso é menor devido a pagar apenas o valor do seguro. Quando optado 

pelo depósito para administração ou calção bancário, o valor total permanece indisponível à 

empresa até que resulte um ganhador ou o final do contrato, reduzindo o fluxo de caixa. Sobre 

o entendimento da empresa, o recurso utilizado com o pagamento da apólice é mais vantajoso 

ao ter o capital retido por longo período, mesmo que corrigido. Ou seja, é melhor que o capital 

esteja disponível para a empresa e pagar uma pequena taxa de apólice do que o capital ficar 

paralisado em deposito com a licitante rendendo juros de poupança. 

Declaração de disponibilidade de equipamentos perfaz o entendimento sobre a 

construtora possuir todos equipamentos e pessoal técnico necessário para a obra. Sendo 

necessário neste documento descrever os equipamentos utilizados, sejam próprios ou locados, 

bem como o mapeamento de instalação de canteiro, maquinários e equipamentos. O objetivo é 

que as instalações da obra estejam de acordo a NR-18 e o ministério do trabalho com relação 

as instalações sanitárias, vestiário, lavatório, local de refeições e demais elementos do canteiro 

de obras relacionados as condições de meio ambiente de trabalho na construção civil. 

A declaração de antecedentes criminais exigida em algumas licitações, objetiva precaver 

que empresa e seus sócios não sejam réus em nenhuma circunstância pela prática de crimes por 

usurpar o exercício de função pública, estar em dívida com contribuição social previdenciária. 

Também sobre fraudes relativas à combinação de preços ou quaisquer tipos de crimes 

relacionados ao mau uso de recursos públicos ou ambientais. Declara também, que caso tenha 

a proposta vencedora, apresentará a certidão negativa criminal federal e estadual. 

Estas documentações são comumente exigidas em todas as licitações. Devido a isto, a 

elaboração desta listagem vem como um fator agregador organizacional para verificação pela 

empresa no compromisso de permanecer em dia com a documentação. Verificar se há período 

hábil para obtenção de todos os documentos pendentes até a data de abertura, evitando assim o 

trabalho com levantamento de custos e dedicação de tempo com um edital que a empresa não 

atende aos requisitos. 

 

4.2 ENVELOPE 2 - PROPOSTA 

 

A abertura das propostas acontece logo após à sessão de habilitação, exceto quando há 

abertura de prazo recursal a pedido de um ou mais participantes. Neste caso, após o julgamento 

dos recursos abertos, é informado pelos organizadores com antecedência uma nova reunião com 

data e horário aos licitantes. 



24 

 

Chegada a hora da abertura, todos rubricam os envelopes na ciência que não estão 

violados da mesma forma que na habilitação. Durante a abertura de cada envelope, a comissão, 

em voz alta, identifica a proponente de cada envelope, declara o valor ofertado, o prazo de 

execução e o prazo de validade de cada proposta. Ao fim, identificado o vencedor, todos os 

documentos são rubricados pela equipe de licitação e pelos representantes habilitados presentes 

na reunião. O checklist desta etapa segue com o Quadro 04. 

Quadro 04 – Documentos para a proposta de preço. 

PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 2   

ITEM DOCUMENTO  OBSERVAÇÃO  TIPO DE VIA 
 

STATUS 

1 

PROPOSTA DE PREÇOS, (conforme Anexo II), 

nome e assinatura do titular ou do representante 

legalmente credenciado. 

Verificar Edital 
Preencher conforme 

edital 

 

 

2 

TERMO DE DECLARAÇÕES devidamente 

assinado pelo Titular ou Representante Legal da 

empresa proponente ou por seu Responsável 

Técnico. 

Verificar Edital 
Preencher conforme 

edital 

 

 

3 

PLANILHA DE SERVICOS, devidamente 

assinado pelo responsável técnico da empresa 

proponente em todas as suas folhas, com carimbo 

identificador contendo o nome completo e o 

número do CREA.  

Verificar Edital 
Preencher conforme 

edital 

 

 

4 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
devidamente assinado pelo responsável técnico da 

empresa, com carimbo identificador contendo o 

nome completo e o número do CREA.  

Verificar Edital 
Preencher conforme 

edital 

 

 

5 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DO 

REGIME DE DESONERAÇÃO DE FOLHA 

DE PAGAMENTO 

Verificar Edital 

(contador) 
Original 

 

6 CÁLCULO DO BDI 

Verificar Edital 

(junto ao 

Engenheiro e 

contador) 

Original 

 

   Fonte: O Autor 

Sobre os documentos contidos, o termo de declarações deve estar assinado pelo 

representante legal da empresa proponente ou por seu responsável técnico. 

A declaração de enquadramento do regime de desoneração da folha de pagamento é 

realizada pelo contador da empresa. Esse termo relata sobre a divisão dos impostos a serem 

descontados em relação ao recolhimento do INSS sobre a receita bruta. Para as empresas do 

setor de construção civil, a alíquota é de 4,5%, ou seja, ao invés de recolher 20% sobre a folha 

de salário, é recolhido pela receita bruta da empresa. Situação vantajosa para empresas com 

percentual alto na folha de pagamento em relação aos seus recebimentos. 

O cálculo do BDI (Beneficio e Despesas Indiretas) correlaciona a planilha de serviços, 

onde seu cálculo se baseia nos custos indiretos relativos a obra. Ou seja, conforme Mattos 
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(2006), quando é feita a composição do custo total da obra com base na soma de todos seus 

itens, definido o lucro esperado e identificados os impostos dentro de suas devidas alíquotas 

incidentes, é possível calcular o valor de venda oferecido para o contrato. 

Para melhor entendimento, o autor relata que, em termos gerais, o BDI inclui como 

premissas das despesas indiretas: o funcionamento da obra, custo de administração, custo 

financeiro, fatores imprevistos e os impostos. Somados estes fatores ao lucro, é obtido um valor 

sobre o percentual relativo ao total, onde é majorado multiplicando seu coeficiente aos custos 

unitários a contabilizar em cada item formando o preço unitário na planilha de serviços. Sobre 

este valor é somada a quantidade e revelado o preço total de cada produto. O cálculo do BDI 

realizado pela a administração em sua planilha de preços convenciona, não formalmente, que o 

BDI é próximo a 25%, para tanto algumas administrações tem se atentado a formar valores 

conforme o porte de obra. 

Neste sentido, podemos analisar na planilha fornecida pela cidade de Maringá - PR, no 

qual seu cabeçalho é formatado, o preço do município ao lado da proposta da empresa na Foto 

01 a seguir. 

Foto 1 – Planilha orçamentária: Reforma do Estádio Willie Davids. Maringá – PR. 

 
Fonte: O Autor. 

 

Quando tratamos da planilha de Paranavaí - PR, não se exige mais o aparecimento dos 

valores levantados pelo município, contudo deve estar em alerta o orçamentista para que o 

importância global não esteja acima do valor licitado, sob pena de desclassificação. Conforme 

acompanha a Foto 02. 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

Foto 2 – Planilha orçamentária: Pavimentação em bloco intertravado de concreto. Paranavaí-

PR. 

 
Fonte: O Autor. 

 

Neste terceiro caso, o município pede que seja substituído o valor municipal pela 

cotação do licitante para os itens, no qual é pedido que seja inserido o valor de custo direto e 

na coluna seguinte o valor com a soma percentual do BDI, antes mesmo do valor total de cada 

item, de acordo com a Foto 03. 

Conforme a lei 9648 de 1998, Brasil (1998), nessa licitação acompanham a seguinte 

conduta, os valores totais e unitários não podem ultrapassar a orçada pela administração. 

Consideram a proposta inexequível quando, para menor preço, ofertas inferior a 70% do valor 

orçado pela administração. Aqueles qualificados com valores inferiores à 80% (oitenta 

porcento) do valor da administração será exigido garantia adicional devido a melhor segurança 

com a execução da obra.  

Foto 3 – Planilha orçamentária: Escola 12 Salas de Aula. Tuneiras do Oeste - PR. 

 
Fonte: O Autor 
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Em todos os eventos, a planilha de serviços deve ser devidamente assinada pelo 

responsável técnico da empresa proponente, em todas as suas folhas, com carimbo identificador 

contendo o nome completo e o número do CREA, formalizando o orçamento realizado para a 

proposta. 

O cronograma físico-financeiro estabelece o desembolso máximo em cada período, em 

consonância da disponibilidade dos recursos financeiros estabelecidos por período da obra ao 

planejado para execução. Uma vez que é vedada a antecipação financeira ao contratado, sem a 

igual contraprestação do serviço prestado (BRASIL, 1993). Este documento deve ser assinado 

pelo responsável técnico da empresa, com carimbo identificador contendo o nome completo e 

o número do CREA. 

Neste envelope temos o termo de proposta, nele deve conter o valor integral, fixo e sem 

reajuste para execução do objeto. O prazo de execução conforme estabelecido em edital, a 

contar da data da assinatura do pressuposto. Por fim, o tempo de validade da proposta a partir 

da data do recebimento pela comissão na abertura do envelope. Apurado o menor preço e sendo 

este proposto por licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

o presidente da licitação verificará se dentre as demais classificadas há presença de empresa 

que assim se enquadre. 

Como é possível verificar, cada edital compõe um tipo de planilha utilizado por sua 

administração, ou seja, em cada caso especificamente temos um modelo a ser trabalhado. 

Contudo, os parâmetros são sempre os mesmos. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve como objetivo principal identificar as principais exigências para as 

pequenas empresas da construção civil participarem de licitações, listando a documentação 

comumente exigida e análise do BDI e orçamentos exigidos em licitações de tomada de preços 

e concorrência na construção civil. 

A metodologia com estudo de caso obteve a seleção de licitações diversificadas e 

abrangentes podendo representar grande parte das licitações acometidas na construção civil, 

permitindo o aporte de uma lista documental completa dentre as modalidades licitatórias para 

as empresas de pequeno porte da construção civil. Esta listagem facilita na conferência dos 

documentos com prazos de validade e organização. 
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Outro fator importante estendeu-se em abordar sobre a formulação do cálculo do BDI e 

as planilhas orçamentárias, demonstrando a diversificação e personificação dada a cada 

processo em decorrência do sistema utilizado em cada prefeitura. 

Conclui-se que a organização ante a participação de uma licitação é bastante importante 

visto seus curtos prazos para regularizar a inúmera documentação exigida, como também fácil 

entendimento sobre as planilhas orçamentárias retiram dúvidas e aceleram a produtividade. 

Com estes fatores, as pequenas empresas que pretendem adentrar em licitações alcançam uma 

grande facilidade e um encurtamento em seu período de adaptação. 

Assim, pode-se deixar como recomendação para trabalhos futuros reaplicação da 

metodologia, afim de embarcar o maior número de documentações possíveis a serem exigidas 

comumente. Como também aplicar a mesma metodologia em obras privadas na posição de 

licitador com seus fornecedores pelo intuito de trabalhar em um cenário mais seguro com suas 

parcerias e um maior desenvolvimento da empresa sobre a identificação do seu real BDI sobre 

as obras e formulação de preços. 
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