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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA  

 

 

Recurso Administrativo  
Tomada de Preços Nº001/2016  
Processo Administrativo Nº 029/2016 

 

 

 

 

 

 

 

DNA INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.254.070/0001-40, com sede na Praça Menino Deus, 76, 

Bairro Menino Deus, na cidade de Porto Alegre – RS, CEP 90850-180, fone/fax: (51) 

3231-7002, vem à ilustre presença de V.Sa., via de seu representante legal in fine 

assinado, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO em face da classificação da 

empresa  DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA ME no âmbito do processo licitatório em 

epígrafe, consubstanciadas pelos motivos de fato e de direito que a seguir serão 

expostos:  

 

I – PRELIMINARMENTE 

  

1.1. Da tempestividade  

 

No último dia 16/09/2016 ocorreu a Sessão Pública de 

Prosseguimento de Classificação e Julgamento das Propostas de Preços do certame em 

tela, oportunidade em que a licitante DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA ME teve a sua 

proposta aceita e fora julgada vencedora da licitação.  

 

A Recorrente fora intimada da decisão no último dia 16/09/2016, 

iniciando assim o quinquídio legal no primeiro dia útil seguinte, 19/09/2016 (segunda-

feira), com o termo final, por via de consequência, em 23/09/2016 (sexta-feira).  

 

Assim, tempestiva a presente Impugnação, apresentada nos moldes 

previstos pelo art. 109, inciso I, alínea ‘b’ da lei federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações.  
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II – DAS RAZÕES  

 

2.1. Das Considerações iniciais  

 

A Recorrente está participando da presente licitação, que tem por 

objeto a “contratação de serviços de desenvolvimento, implantação, manutenção e 

suporte do portal intranet e extranet do CAU/SC, com fornecimento total do código fonte 

do produto desenvolvido”.  

 

A Recorrente é empresa atuante há mais de 20 anos no segmento 

da Tecnologia da Informação, sendo detentora de diversos atestados que comprovam a 

sua excelente qualificação técnica para desenvolver os serviços almejados por esta 

renomada instituição, tendo atendido plenamente os requisitos dispostos no edital para 

comprovação de sua habilitação e qualificação técnica.  

Tendo regularmente participado do certame, a Recorrente se 

classificou em 2º lugar após a análise das propostas apresentadas pelas licitantes, 

ficando assim a ordem de classificação:  

 

Conforme se observa, a licitante Dynamika Soluções Web LTDA ME 

apresentou o menor preço, no importe de R$ 45.400,00, um valor nitidamente discrepante 

dos preços praticados pelas demais licitantes, tendo apresentado uma proposta 

praticamente 50% menor que o da Recorrente, que ficou em 2º lugar.  

É importante ressaltar que a proposta da Recorrida não é dissonante 

apenas em relação às demais licitantes, mas também ao valor estimado que fora orçado  

pelo CAU/SC por meio de cotação perante outras 3 (três) empresas, totalizando assim 6 

(seis) empresas que indicaram um padrão de preço de mercado totalmente diferente do 

praticado pela referida empresa.  

O preço praticado pela licitante, de tão baixo, chamou a atenção de 

todos os participantes e também da Administração, que suspendeu a sessão de abertura 

dos envelopes e julgamento das propostas de preços ocorrida em 17/08/2016 para que 
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pudessem ser realizadas diligências para apuração da exequibilidade da proposta de 

menor preço, ficando assim consignado em ata:  

“Tendo em vista o menor preço total apresentado pela Empresa 

Dynamika Soluções Web LTDA ME, a Presidente da CPL declarou 

SUSPENSA a Sessão de Abertura dos Envelopes e Julgamento das 

Propostas de Preços, a fim de realizar diligências junto a supracitada 

empresa, bem como, resguardar a administração pública da 

exequibilidade da prestação de serviço, uma vez que o valor 

apresentado se encontra em discrepância com a pesquisa de 

mercado utilizada para conferir o preço global máximo.”  

Nesse diapasão, tem-se que a licitante fora instada a apresentar a 

Planilha de Custos Detalhada da execução do serviço a ser prestado, bem como da 

equipe de trabalho, e assim fazendo, apresentou informações incompletas a ponto de ter 

que “complementar alguns itens da planilha”, conforme consignado na ata da sessão 

ocorrida no último dia 16/09/16.  

Consta ainda que após a complementação das informações, a CPL 

solicitou uma reunião presencial com o responsável pela execução do serviço e via 

Skype, com o representante legal da licitante, reunião esta que ocorreu no dia 12/09/16 às 

14:00hs, estando presente o Gerente Geral do CAU/SC, o Coordenador de Tecnologia da 

Informação do CAU/SC e a Presidente da CPL do CAU/SC. 

Após todas as diligências realizadas, o CAU/SC entendeu pela 

classificação da licitante, tendo-a declarado vencedora do certame.  

Todavia, a Recorrente analisou as planilhas apresentadas pela 

Recorrida e verificou inconsistências e omissões que demonstram que a proposta da 

empresa é, de fato, inexequível, fato este que trará sérios prejuízos ao CAU/SC se o 

objeto do certame for adjudicado à referida licitante, o que se demonstrará adiante.  

2.2. Da exequibilidade das propostas como corolário dos Princípios da 

Vantajosidade e da Eficiência   

Antes de ingressar na análise das planilhas e informações prestadas 

pela Recorrida, faz-se mister ressaltar a relevância que a análise da exequibilidade das 

propostas assume nos contratos administrativos regidos pela Lei de Licitações, como 

corolário dos princípios da vantajosidade e da eficiência.  

O artigo 3º da Lei de Licitações assim preceitua:  
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Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (grifamos) 

 

Segundo o mestre MARÇAL JUSTEN FILHO1, a vantajosidade 

advém do binômio custo-benefício:  

 

“A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse 

coletivo por via da execução do contrato. A maior vantagem possível configura-

se pela conjugação de dois aspectos inter-relacionados. Um dos ângulos 

relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da Administração; 

o outro vincula-se à prestação a cargo do particular. A maior vantagem 

apresenta-se quando a Administração assumir o dever de realizar a 

prestação menos onerosa possível e o particular se obrigar a realizar a 

melhor e mais completa prestação. Configura-se, portanto, uma relação 

custo-benefício”. (grifamos) 

 

Nas palavras do mestre, o Estado não pode contratar um serviço 

visando apenas a economia, sem garantia de qualidade: 

 

“O Estado tem o dever de realizar a melhor contratação sob o ponto de vista da 

economicidade. Isso significa que a contratação comporta avaliação como 

modalidade de custo-benefício.(...) A vantagem não se relaciona apenas e 

exclusivamente com a questão financeira. O Estado necessita receber 

prestações satisfatórias, de qualidade adequada. De nada serviria ao Estado 

pagar valor irrisório para receber objeto imprestável” (grifamos).  

  

Destarte, o princípio da vantajosidade nas contratações 

administrativas possui vínculo estrito e é emanação do princípio constitucional da 

eficiência da administração, disposto no art. 37 da Constituição Federal: 

 

                                                 
1 Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, p. 16ª ed. p. 71 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (...)  

 

O princípio da eficiência assim pode ser definido, de acordo com as 

lições de ALEXANDRE DE MORAES2:  

 

“Assim, princípio da eficiência é o que impõe à administração pública direta e 

indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício 

de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, 

eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela 

adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização 

possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e 

garantir-se maior rentabilidade social.” 

Nesse diapasão, a Lei de Licitações traz uma série de requisitos 

para aceitabilidade das propostas, dentre os quais, cita-se especialmente a exequibilidade 

das propostas, conforme preceitua o art. 48 da lei federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações:  

Art. 48.  Serão desclassificadas:  

(...)  

II -propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 

comprove que os custos  dos insumos são coerentes com os de mercado 

e que os coeficientes de produtividade são  compatíveis com a execução 

do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato 

convocatório da licitação.  

§ 1º  Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se 

manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras 

e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:       

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 

cento) do valor orçado pela administração, ou               

b) valor orçado pela administração.            

                                                 
2 MORAES, Alexandre de. Reforma Administrativa: Emenda Constitucional nº 19/98. 3. ed., São Paulo : Atlas, 1999, p. 30. 
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§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global 

da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 

referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, 

prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 

56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da 

correspondente proposta.              

Pela leitura do dispositivo, verifica-se a preocupação do legislador 

em garantir que as empresas licitantes apresentem propostas coerentes com o mercado, 

tendo por finalidade última garantir o bom e fiel cumprimento do contrato por parte da 

empresa que venha a ser adjudicada. 

Em que pesem as regras aritméticas previstas na Lei de Licitações 

para aferição da exequibilidade das propostas, a jurisprudência reputa que deve ser dada 

oportunidade ao particular esclarecer ou demonstrar a viabilidade econômica de sua 

proposta. No presente certame, verificou-se o zelo da Administração em realizar 

diligências e dar oportunidade à Recorrida apresentar suas planilhas; todavia, verifica-se 

no presente caso que a empresa não logrou êxito nesse intento.  

 É certo que um particular pode lançar-se em empreitadas 

econômicas duvidosas. Afinal, o regime jurídico do direito privado concede aos 

particulares a livre disposição de seus bens, uma vez que agem em interesse próprio.  

Contudo, a questão gera um contorno diferenciado quando o 

particular pretende contratar com a Administração, participando de um processo licitatório 

com vias de assumir obrigações de interesse da administração (interesse público), sendo 

que uma eventual inexecução pode gerar uma série de transtornos e prejuízos para a 

Administração.  

A importância da análise da viabilidade das propostas, sob o prisma 

da exequibilidade, é um tema bastante farto e rico na  doutrina e jurisprudência, sendo 

que o entendimento uníssono é de que a Administração possui o dever-poder de 

sempre realizar esse tipo de controle no âmbito da licitação, evitando assim 

prejuízos e transtornos durante a execução do contrato.  

Nesse sentido, assim leciona Marçal Justen Filho:  

“Admitir generalizadamente a validade de propostas  de valor insuficiente pode 

significar um incentivo a práticas reprováveis. O licitante vencedor procurará 

alternativas para obter resultado econômico satisfatório.  Isso envolverá a 

redução da qualidade da prestação, a ausência de pagamentos de tributos 
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e encargos indevidos, a formulação de pleitos perante a Administração e 

assim por diante.” (grifamos)  

 

Por seu turno, Jessé Torres Pereira Junior3 assevera:  

“Preço inviável é aquele que sequer cobre o custo do produto, da obra ou do 

serviço. Inaceitável que empresa privada (que almeja sempre o lucro, possa 

cotar preço abaixo do custo, o que levaria a arcar com prejuízo se saísse 

vencedora do certame, adjudicando-se-lhe o respectivo objeto. Tal fato, por 

incongruente com a razão de existir de todo empreendimento comercial ou 

industrial (o lucro), conduz, necessariamente, à presunção de que a empresa 

que assim age está a abusar do poder econômico (...)”   

Assim, feitas essas relevantes considerações acerca do tema, a 

Recorrente passa a analisar as planilhas e informações prestadas pela Recorrida, de 

modo a demonstrar que os valores praticados são inexequíveis para a execução do 

projeto.  

2.3. Da manifesta inexequibilidade da proposta da Recorrida com base nas 

planilhas e informações apresentadas.   

O que se observa é que a Recorrida apresentou planilhas com 

informações insuficientes, pouco confiáveis e sem qualquer compatibilidade com o grau 

de complexidade e econômico dos serviços que serão executados.   

 

Ressalta-se que a análise dos custos foi elaborada com base na 

própria planilha de composição de custos apresentada e as obrigações contratuais 

exigidas no TR do edital.  

 

Assim dispõe o termo de Referência quanto aos encargos 

contratuais da empresa que executará os serviços:  

 

16. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
Além das obrigações expressas em outros itens e que constam neste TR é de 
responsabilidade da contratada: 
 
a) Prover os recursos necessários humanos e técnicos para o desenvolvimento 

                                                 
3 JESSÉ TORRES PEREIRA JUNIOR, in Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública, 8ª ed., 
p. 559 
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do projeto; 
b) Alocar um Gerente de Projeto como preposto técnico; 
c) Realizar todo levantamento das necessidades deverá ser feito na sede do 
CAU/SC; 
d) Cumprir o cronograma estabelecido ou outro eventualmente pactuado 
posteriormente; 
e) Utilizar os procedimentos de segurança no desenvolvimento de software; 
f) Utilizar somente cópias legais de softwares, sistemas operacionais e outros; 
g) Manter o sigilo absoluto sobre informações dos documentos integrantes dos 
serviços a serem prestados, sob pena de responsabilização civil e criminal; 
h) Atender às solicitações de serviços de acordo com as especificações 
técnicas; 
i) Responsabilizar-se por todos os tributos decorrentes do desenvolvimento e 
execução do objeto, incluindo todos os encargos trabalhistas; 
j) Responsabilizar-se por eventuais danos causados à contratante; 

 

Conforme se observa, trata-se de serviço personalizado de elevado 

grau de complexidade técnica, devendo ser ressaltado que seu prazo total é de 18 

(dezoito) meses, ou seja, será firmado um contrato de longa duração, podendo 

eventualmente ser prorrogado, em um futuro exame de conveniência e oportunidade a 

ser realizado pela Administração.   

 

2.3.1. Da Ausência de informação dos encargos trabalhistas  
 

No que tange às despesas com pessoal, a Recorrida não considerou 

os encargos trabalhistas previstos na legislação para composição de custos.  

 

Considerando então os valores informados pela Dynamica, 

aplicando as obrigações trabalhistas a partir do total temos a seguinte estimativa real de 

custos: 

 

 Total informado para 6 meses de atividade: R$ 20.700,00 
 

 Total real estimado (considerando que a empresa vai cumprir com as obrigações 
trabalhistas): 

 

MÓDULO A 

FGTS (art. 15, Lei n.º 8.036/90) 8,00 1.656,00 

SESC 1,50 310,50 

SENAC 1,00 207,00 

SEBRAE 0,60 124,20 

INCRA 0,20 41,40 

Salário-educação (art. 15, Lei n.º 
9.424/96) 2,50 517,50 
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Seguro contra Acidentes de Trabalho/ INSS 1,00 207,00 

TOTAL MODULO "A"  14,8 3.063,60 

MÓDULO B 

13.º Salário 8,33 1.724,31 

Férias (incluindo 1/3 constitucional) 11,11 2.299,77 

Aviso Prévio Trabalhado* 0,04 8,28 

Auxílio Enfermidade* 1,66 343,62 

Acidente de Trabalho* 0,03 6,21 

Faltas Legais* 0,82 169,74 

Licença-paternidade* 0,02 4,14 

Férias sobre Salário Maternidade* 0,07 14,49 

TOTAL MODULO "B"   4.570,56 

MÓDULO C 

Aviso Prévio Indenizado* 0,42 86,94 

Indenização Adicional* 0,17 35,19 

Multa FGTS nas rescisões sem justa causa* 4,35 900,45 

TOTAL MODULO "C"   1.022,58 

MÓDULO D 
Incidência dos encargos do Módulo "A" 
sobre os itens do Módulo "B"* 

3,27 
676,89 

TOTAL MÓDULO "D"   676,89 

MÓDULO E 
Incidência de FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado* (Súmula n.º 305 do TST) 

0,03 
6,21 

TOTAL MÓDULO "E"   6,21 

MÓDULO F 

Incidência do Módulo “A” sobre o Salário-
Maternidade* (0% para empregado do 
sexo masculino) 

0,11 

22,77 

TOTAL MÓDULO "F"   22,77 

VALOR TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (SOMA MÓDULOS A, B, C, D, E e 
F) 

9.362,61 

VALOR TOTAL DO MONTANTE “A” (ENCARGOS + REMUNERAÇÃO) 30.062,61 

 

MONTANTE "D"  
Tributos 

      

TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO* 
% 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

Contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta (Art. 7º, 
caput, da Lei nº 12.546/2011) 

2 
601,25 

COFINS – incidência cumulativa 3 901,88 

PIS – incidência cumulativa 0,65 1.954,07 

ISS do Município de Porto Alegre (art. 21, II, Lei Complementar 
Municipal n.º 7/73 – redação da LCM nº 501/2003) 

2 
601,25 

VALOR TOTAL DO MONTANTE “D”    4.058,45 
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VALOR GLOBAL (MONTANTES A+B+C+D) 
R$ 

34.121,06 

 

Estes são apenas os valores OBRIGATÓRIOS por lei com relação 

aos encargos trabalhistas para o município de Porto Alegre, NÃO INCLUSO neste valor 

as despesas de VALE TRANSPORTE e VALE REFEIÇÃO, seguro de vida, auxilio creche, 

etc. bem como LUCRO e demais impostos sobre o FATURAMENTO como IMPOSTO DE 

RENDA. 

 
2.3.2. Da ausência de informações acerca do salário dos profissionais e carga 
horária dedicada aos serviços  
 

 Sem prejuízo da ausência de previsão acerca dos encargos 

trabalhistas na planilha, verifica-se ainda que a Recorrida prestou nenhuma informação 

acerca do salário de seus profissionais, limitando-se a apresentar, a título de exemplo, 

que determinado profissional teria um custo de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) no 2º 

mês do contrato.  

Ora, tal informação omite diversos fatores essenciais para verificar a 

viabilidade econômica da proposta, sendo imprescindível que a Recorrida informasse o 

salário de cada um dos profissionais e o tempo que eles ficariam dedicados aos serviços. 

A simples consignação de um determinado valor, sem qualquer 

demonstração de como ele foi obtido faz presumir que a empresa adequou a sua planilha 

de “cima para baixo”, ou seja, adequou, ou melhor, “encaixou” seus custos 

individualizados partir do valor global da sua proposta, e não o contrário, com o 

levantamento real dos custos para a obtenção do valor global, que seria o correto.     

Outrossim, chama atenção a seguinte informação prestada pela 

Recorrida em sua planilha, que demonstra que ela própria não tem certeza da 

complexidade dos serviços que serão executados:  

1 - Os custos com pessoal são apenas projeções, pois não há como definir 
com precisão o tempo exato que cada profissional destinará ao projeto. 
Por isso, os valores apresentados dizem respeito somente ao tempo que o 
profissional estiver envolvido no projeto. Este valor não é exatamente o salário 
de cada profissional junto à Dynamika, uma vez que nem sempre será 
necessária a presença em tempo integral de cada profissional no projeto. Caso 
o tempo do profissional envolvido no projeto exceda esta estimativa, a 
Dynamika se responsabilizará pelos seus custos. Cabe ressaltar que os 
profissionais Álvaro Locatelli, Flávio Johann e Celi Conceição Locatelli já 
pertencem ao quadro funcional da empresa e não gerarão nenhum custo 
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extra à Dynamika. Os custos se referem basicamente ao tempo de serviço 
empregado no projeto   

 

Conforme explanado alhures, o balizamento legal e principiológico 

aplicado às Licitações Públicas e aos contratos administrativos não permite que a 

Administração firme contratos deficitários com particulares, uma vez que isso fatalmente 

levará a redução da qualidade, ausência de pagamento de impostos, encargos 

trabalhistas e eventualmente a ocorrência de pleitos indevidos perante a Administração, 

sem falar no eventual abuso de poder econômico.   

Nesse sentido, deve ser rechaçada a alegação de que a Recorrida 

“responsabilizará pelos seus custos” caso eles excedam, uma vez que tal afirmação, ao 

contrário da sua suposta finalidade, traz insegurança jurídica à contratação, com 

uma potencialidade lesiva à Administração e é incompatível com a lei e com o 

interesse público!  

2.3.3. Da omissão dos custos para o período de manutenção preventiva e corretiva, 
incluindo salários e encargos trabalhistas.   
 

Conforme se depreende do Termo de Referência, após as fases de 

desenvolvimento, apresentação, e implantação integral do projeto e treinamento, iniciará a 

fase de manutenção, hospedagem, garantia, que contemplará ainda 40 horas técnicas de 

manutenção evolutiva, que durará 12 (doze) meses. 

 

Ocorre que a Recorrida informou somente as despesas incidentes 

sobre o SERVIDOR, que corresponde a link e hardware necessários para a solução se 

manter no ar para um plano convencional de hospedagem no valor de R$ 700,00 (mês), 

abaixo do padrão de mercado para este tipo de intranet que exige alta confiabilidade. 

 

Não foi declarado UM CENTAVO qualquer para despesas com a 

manutenção preventiva e ajuste de falhas na aplicação. Justificaram que teria custo em 

torno do envolvimento de funcionários, mas não foi nem sequer estimado em planilha.  

 

Ou seja, caso o sistema para de funcionar e precise de uma 

intervenção técnica para recolocar no ar, o CAU/SC vai ter que arcar com esta despesa, 

pois a empresa não informou qualquer custo de mão de obra profissional para prestar 

este suporte em sua planilha de custos.  

 

Como não foram especificados custos para manutenção após 

entrega da solução, entendemos que a empresa pretende a partir da entrega do objeto 

http://kite/dnanet/site/content/home
http://www.dnanet.com.br/


 

DNAnet – Inteligência na Web  
Praça Menino Deus, 76 – Menino Deus – Porto Alegre/RS – Brasil – Fone: 51 - 3231.7002 - www.dnanet.com.br  
Página 12 de 16 

 

não prestar mais qualquer atendimento para o projeto além da hospedagem, muito menos 

está quantificada qualquer visita presencial ao CAU/SC.  

 

Considerando a característica do projeto que exige personalização 

seguindo as necessidades do CAU/SC, certamente será preciso muita manutenção e 

melhorias após entrega da etapa inicial prevista para os primeiros meses. Sendo assim, 

sem dúvida alguma, o CAU/SC ficará sem atendimento e suporte adequados, tendendo a 

perder o investimento feito ao longo do tempo. 

 
Nesse aspecto, as considerações da Recorrida consignadas em sua 

planilha de custos são bastante elucidativas quanto a falta de cautela da empresa quando 

da aferição das despesas do contrato:  

 

“5 - Esta projeção é basicamente para o período do 1º ao 16º mês. A partir 

disto, com a manutenção e os serviços de hospedagem orçados em R$ 

2.300,00, o retorno de lucro tende a ser mensal e haverá apenas o desconto do 

servidor (R$ 700,00), 13,5% (R$ 310,50) em impostos da Nota Fiscal, além de 

um valor/hora médio para o profissional que executar determinada tarefa. 

Ressalte-se, porém, que este valor é subjetivo, uma vez que o profissional já 

está contratado pela empresa e recebe o salário normalmente. Ele não 

receberá valores extras por executar estas ações de manutenção uma vez 

que este serviço está englobado dentro de suas atividades rotineiras às 

quais foi contratado. Sendo assim, poderíamos tranquilamente mensurar os 

custos mensais em cerca de R$ 1.010,50. Aliás, a ideia/estratégia da empresa 

Dynamika é consolidar a lucratividade dos serviços justamente neste trabalho de 

manutenção. Se o contrato se mantiver nos próximos 12 meses posteriores ao 

16º mês, a empresa já apresentará um lucro mais significativo. Porém, se o 

contrato se mantiver até o 60º mês (que é o máximo permitido pela Lei 8.666), a 

lucratividade dos serviços será plenamente satisfatória. 

 

 Ora, o que se observa é que a Recorrida está trabalhando com 

projeções a partir do 16º (décimo sexto) mês do contrato, todavia, os serviços 

inicialmente serão executados, na realidade, por 18 (dezoito) meses, sendo 6 (seis) 

meses de desenvolvimento e implantação, e 12 (doze) meses de manutenção preventiva 

e corretiva.  

 

Nesse aspecto, é imperioso assinalar que é defeso às licitantes 

fazerem projeções condicionadas em eventos futuros e incertos, como uma hipotética 
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prorrogação do contrato até o limite de 60 (sessenta) meses, uma vez que se trata de um 

ato discricionário da Administração, que realizará em momento próprio o exame de 

conveniência e oportunidade, que poderá ser, inclusive, no sentido da não prorrogação.   

 

Assim, ao alegar que a ideia/estratégia da empresa é consolidar a 

sua lucratividade no período de manutenção, e que “se” o contrato se mantiver por mais 

12 (dozes) meses após o 16º (décimo sexto) mês, terá um “lucro mais significativo” e 

“se” mantiver pelos 60 (sessenta) meses, terá uma “lucratividade plenamente 

satisfatória”, a empresa admite que, além de não ter compreendido quais são os 

prazos iniciais do contrato (são 18 meses e não 16), ela não terá uma “lucratividade 

plenamente satisfatória” caso o contrato não se mantiver por 60 meses! 

 

Mesmo que o contrato a ser firmado com a empresa vencedora do 

certame seja prorrogado pelo período de mais 12 (doze) meses, ou ainda, até o período 

total de 60 meses de execução, o que se admite apenas a título de argumentação, uma 

vez que se trata de um evento futuro e incerto, conforme salientado acima, é altamente 

arriscado que as partes assumam custos de um projeto que só passarão a se diluir após 

um longo período de tempo, uma vez que no período inicial o contrato será deficitário 

e isso implicará em instabilidade financeira e redução da qualidade dos serviços! 

 

Mas não é só isso. Pela análise da planilha da Recorrida, observa-se 

que ela contemplou despesas com folha de pagamentos dos seus profissionais apenas 

até o 6º (sexto) mês do contrato (e ainda assim sem prever os encargos trabalhistas 

decorrentes).  

 

 O que se denota é que a Recorrida não atribuiu a devida atenção à 

fase de manutenção, tendo considerado como de importância secundária. Além de admitir 

que contemplou 1 (um) funcionário para tal atividade, não mensurou os seus custos na 

planilha, sob a justificativa de que “o profissional já está contratado pela empresa e 

recebe o salário normalmente. Ele não receberá valores extras por executar estas 

ações de manutenção uma vez que este serviço está englobado dentro de suas 

atividades rotineiras às quais foi contratado”. 

 

Ora, com tal afirmação a recorrida traz mais insegurança ainda à 

uma eventual contratação, uma vez que as despesas com pessoal e os tributos incidentes 

devem ser contemplados em todas as fases do contrato, uma vez que os salários pagos 

aos profissionais são classificados como despesas operacionais, que são alocadas na 

execução dos contratos firmados pela empresa, que por conseguinte, devem ser 

rentáveis a ponto de que todas as despesas operacionais e administrativas sejam pagas e 
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ainda gerem lucro.  

 

2.3.4. Do valor das horas técnicas adicionais  
 

A Recorrida constou em sua planilha o valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais) para cada hora técnica adicional, valor este que é manifestamente 

inexequível.  

 

Realizando a conta inversa para obter o valor/hora da remuneração 

do profissional veremos que o salário está muito abaixo do definido para o sindicato para 

a função exigida no edital.  

 

Para um valor de venda de R$ 25,00 por hora temos, considerando 

lucro ZERO para a empresa, temos: 

 

 Impostos diretos sobre o faturamento: (13,5%) 

 R$ 25,00 - 13,5% (3,375) = R$ 21,62 

 

 Impostos sobre o Funcionário:  
 

 

VALOR TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (SOMA MÓDULOS A, B, C, D, E e 
F) 

11,31 

  

 Total/hora liquido: R$ 21,62 – R$ 11,31 = R$ 10,30 
 

Considerando o Lucro da empresa igual a ZERO, para uma carga 

horária média de 160h/mês teremos um salário líquido médio em torno de R$ 1.600,00 

que equivale hoje a um nível técnico de aprendiz ou estagiário.  

 

O projeto exige profissionais Sênior, técnicos especializados e 

Gerente de projetos. Impossível executar serviço com pessoal que não tenha boa 

experiência com Intranet corporativa. 

 

O valor de hora mínimo de mercado EXEQUÍVEL para esta função, 

ainda considerando ZERO de lucro seria em torno de R$ 65,00, conforme tabela do 

sindicato, implicando em um custo mínimo de R$ 2.600,00 para este item sem levar em 

conta despesas de atendimento para briefing, validações e treinamento.  

 

Para 12 meses de atividades estão previstas estas 40 horas 

evolutivas. No momento da solicitação de um eventual desenvolvimento novo, a empresa 
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não previu em sua planilha qualquer despesa com estes atendimentos em função de 

viagens necessárias para briefing de entendimento bem como treinamento.  

 

2.3.5. Conclusão   
 

Com base no exposto acima, ajustando então os VALORES 

GERAIS apresentados pela empresa para um mínimo de exequibilidade, mesmo ainda 

com grandes riscos de o projeto não atender satisfatoriamente as demandas com como o 

prazo de execução, teremos: 

 
  
 Valores Informados  Valores Reais (exequível mínimo) 
Pessoal   20.700,00          34.121,00 
Horas Adicionais      1.000,00      2.600,00 (mínimo R$ 65,00/h) 
Viagens       1.800,00      1.800,00 (6 meses apenas) 
Impostos              6.129,00      6.129,00 
Material de Consumo         550,00         550,00 
Servidor     8.400,00      8.400,00 (serviço básico) 
Manutensão mensal          0,00      6.000,00 (mínimo estimado) 
Total - Custo Final   38.579,00    59.600,00 
Proposa   45.400,00    45.400,00 
Lucro      6821,00  Prejuízo -14.200,00 
 
PROJEÇÃO DE VALORES ANUAIS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM (A PARTIR DO 16º 
MÊS), sem considerar reajuste inflacionário ou qualquer correção de custos: 

 
 Valor anual informado  Valores Reais (exequível mínimo) 
Servidor (hospedagem)   8.400,00      8.400,00 
Manutenção (serviços) não informado       6.000,00 (pessoal envolvido) 
Impostos NF (13,5%)      3.726,00      3.726,00 
Despesas atendimento não informado              300,00 (telefone, visita) 
Total – Custo final  12.126,00    18.426,00 
Proposta  27.600,00    27.600,00 
Lucro  15.474,00    10.174,00 
 

Frente ao exposto, a Recorrida teria lucro apenas a partir do terceiro 

ano de atividade, contando que o contrato realmente fosse renovado, pois certamente 

devido a qualidade do serviço inicial prestado a chance de renovação do contrato é 

mínima, devendo ser ressaltado que a qualidade dos serviços seria apenas um dos vários 

elementos que serão levados em consideração para a renovação do contrato, conforme 

salientado alhures.  

 

Destarte, demonstrou-se aqui que a proposta da Recorrida não 

atende aos critérios da exequibilidade, de tal sorte que um eventual contrato a ser firmado 

com a referida empresa não se reveste de segurança jurídica à Administração.    
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III – DO PEDIDO  

 

Por todo o exposto, requer de V.Sa. conheça do presente recurso, 

aplicando a ele o efeito suspensivo nos termos do art. 109,  § 2º da Lei de Licitações, para 

no final provê-lo, de modo a: 

 

a) Modificar a decisão que declarou a empresa DYNAMIKA 

SOLUÇÕES WEB LTDA ME como vencedora do presente certame, desclassificando-a 

em razão de ter apresentado proposta inexequível para os serviços que serão 

executados, nos termos do art. 48 da Lei de Licitações; e por conseguinte, seja a 

Recorrente convocada para apresentar a sua planilha de composição de custos;  

 

b) Sendo diverso o entendimento, seja o Recurso, juntamente 

com o dossiê do processo, remetido à autoridade superior para apreciação, nos termos do 

art. 109, § 4º da Lei de Licitações.  

 

Nestes termos,  

Pede e espera deferimento.  

 

 

Porto Alegre, 23 de setembro de 2016. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DNA TECNOLOGIA LTDA. 

Adriano Santos - Representante Legal 
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