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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Balsas/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N^: 6117/2022

TOMADA DE PREÇOS 04/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da

Lavanderia de Roupas Hospitalares do município de Balsas/MA.

RECORRENTE: TOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI

RECORRIDA: E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES -ME
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•  - DECISÃO^ :: . . .

1. DO RELATÓRIO

O presente feito trata da apreciação do recurso interposto pela empresa
recorrente JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI, em desfavor dos atos
decisórios proferidos pèla CPL.

Insatisfeita com a decisão da Comissão, que decidiu pela classificação da
proposta da empresa E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES -ME, a recorrente
então manifestou seu interesse em recorrer, o que agora se aprecia.

Os autos recursais e processuais foram remetidos à Procuradoria Geral
do Município, para qu"e- esta, emitisse parecer jurídico .quanto à legalidade das
razões interpostas, que por meio deste, opinou, pela improcedência e
indeferimento das razões recursais.

Posteriormente, este processo fora encaminhado a esta Autoridade
Competente, para que sejam avaliadas as razões recursais, que serão assim objetos
desta decisão. '

2. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

a) Legitimidade 7 A recorrente, comprova sua legitimidade através do seu
credenciamento, que a qualifica como licitante, bem como, por ter manifestado
seu interesse de recorrer durante a sessão, conforme ata.
b) Tempestividade - A recorrente, JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS
EIRELI interpôs suas razões recursais dentro do prazo legal, cumprindo o
disposto no artigo 109,1, da Lei n^ 8.666/93 e item 11.1.2 do edital.
c) Cabimento - A recorrente interpôs o recurso administrativo com
fundamento no artigo 109 da Lei n® 8.666/93 c/c item 11 do Edital, expondo
suas razões de fato e de direito contra o ato desta Comissão Permanente de
Licitação;
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3 - DA FUNDAMENTAÇÃO
3.1 -RAZÕES DA RECORRENTE JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI

A recorrente JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI interpôs
recurso contra a decisão da GPL que declarou a proposta da empresa E.

RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES -ME classificada.
No recurso a empresa alega que a decisão da GPL não se encontra em

consonância com as normas legais aplicáveis ao tema. Aduz que a proposta da

empresa E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES -ME não cumpriu com o item
9.2.7 do edital. Referido item estabelece que;

9.2.7, Demonstrativo detalhado da composição do BDI (Bonificação

e Despesas Indiretas);.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a proposta apresentada

pela recorrida está incorreto, pois o BDI apresentado foi de 22,23%, entretanto se
utilizar as mesmas despesas informadas, com a tributação do Simples Nacional
correta, 4^ faixa, o BDI correto seria de 21,85%, o que alteraria o preço da proposta

final.

- Ao final, a empresa requer a procedência do recurso com a

desclassificação da proposta da empresa E. RODRIGUES DOS REIS

CONSTRUÇÕES -ME.
, A.proçesso foi, encaminhado para o Setor Técnico .de Infraestrutura„que

emitiu.o,seguintepare'cçr: "Do exposto, resta evidenciar que, ao estabelecer o BDI
referencial a Administração objetiva estabelecer, apenas um preço limite para o

objeto a ser contratado, em concordância com as faixas aceitáveis para valores de
taxas de BDI, definidas pelos Acórdão n- 2622/2013- Plenário. Desse modo,

destaca-se o fato de que a empresa E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES -ME
apresentou em sua proposta BDI correspondente ao BDI referencial da
Administração, não causando neiihum prejuízo para esta municipalidade."

Nas contrarrazões apresentadas, a empresa aduz que apresentou faixa
correta (3-) e. calculo, correto de BDI, ficando na casa de 20,20%. Sustenta que a
recorrente apresentou suas razões baseadas em uma planilha de cálculos
incoiretauapreseptandô^faixa e alíquota não cabível; para a empresa, requerendo
assim que o recurso seja indeferido.

,  . •' A Administração deve, na fase de orçamentaçâo, estabelecer o valor que

entende devido a título de BDI. O Benefício/Bonificação e Despesas Indiretas, de
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acordo com Altouniani, corresponde ao "[...] valor das despesas indiretas e do

lucro da empresa. É usualmente expresso em forma de percentual e estabelecido
como fator multiplicador que, aplicado ao valor total do custo direto, fornece o

preço final da obra".

A taxa de BDI é o resultado de uma operação matemática para indicar a

"margem" que é cobrada do cliente incluindo todos os custos indiretos, tributos,

etc., e a remuneração (benefício] pela realização de um determinado
empreendimento.

A rigor, para cada obra deveria haver um BDI diferente, porém, para o
órgão que licita muitas obras de vários tipos e tamanhos, torna-se quase

^ ̂  impossível calculá-lo de forma individualizada, pois o BDI depende também das
variáveis de cada obra ou de cada empresa.

Devido a essas dificuldades e para proceder com maior justeza, procurou-
se estabelecer um BDI padrão, como limite máximo. Nesse sentido o Setor Técnico

de Infraestrutura mencionou que o BDI pode oscilar de empresa para empresa, de
acordo com as suas.características particulares, como por exemplo: "remuneração
desejável, situação'ecoqômico-financeira, localização e porte da empresa, estrutura
administrativa, número de obras em execução, nível de competitividade do
mercado, dentre outros".^

O Acórdão 2622/2013-Plenáno, que tem como Relator o SR., MARCOS
BEMQUERER, estabelece que:

A taxa de BDI deve ser formada pelos componentes:
administração central, riscos, seguros, garantias, despesas
financeiras, remuneração do particular e tributos incidentes sobre

;  a receita auferida pela execução da obra. Custos diretamente

. f 'I : ̂ *• í-^ Passíveis de identificação,
qüantificáção e mensuração nà planilha 'de custos , diretos
"(administfaçâó local, canteiro' de obras, móbilizáçãó" é
desmobilização, dentre outros], não devem integrar a taxa de BDI.

Ao estabelecer um BDI referencial se objetiva apenas estabelecer'um
préçò Hmité pará ò contratado, conforme dispõe o TCU.

O Setor de Infraestrutura analisou a proposta apresentada pela
empresa E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES -ME, verificando que esta
ápresentou proposta com o BDI correspondente ao referencial da
Administração, não causando prejuízos para esta municipalidade.

1ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. Obras públicas - licitação, contratação, fiscalização e utilização. 2 ed. Belo
Horizonte: Fórum, 2009, p. 78
.2 Trecho retirado o Parecer técnico da Infraestrutura, datado em 04/04/2021.
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Nesta esteira^ como observa-se, as razões da recorrente não guardam
fundamentação, vez que, o BDI informado/apresentado pela empresa recorrida
segue o BDI referencial estabelecido pela administração pública, não havendo
qualquer ônus quando da sua utilização/adoção, bem como ainda, o BDI adotado e
apontado pela empresa não gera prejuízo às esta municipalidade ou à execução do
serviço, razão pela qual são infundadas às razões recursais. Diante das declarações
da recorrente, para fins de auxiliar na decisão desta autoridade competente, os
autos processuais e as razões recursais foram remetidas à Douta Procuradoria

Geral do Município, para que emitisse parecer jurídico no intuito de elucidar e

auxiliar nas questões arguidas pela recorrente. Em tese de seu parecer, a Douta
Procuradoria expôs que:

"Desta forma, após análise das razões postas pela recorrente e
conferência dos autos do procedimento acima identificado, em

relação ao alegado, bem como considerando os princípios- lei
iijterna do certame - e do julgamento objetivo, OPINAMOS que o
recurso apresentado não encontra guarida, devendo ser

mantido o resultado do certame"

Desta maneira, em face do exposto, com base nos normativos legais, nos
entendimentos Jurisprudenciais, e ainda, com base no parecer Jurídico da Douta
Procuradoria Geral do^ Município e do parecer técnica dò Setor Técnica da
Secretaná de Infraestrutura, esta Autoridade Supèrior decide pela
IMPROCEDÊNCIA e INDEFERIMENTO das razões recursais interpòstas pela
pcórrente JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI, bem como, decido por
MANTER á décisad da Comissão de Licitações que classificou a recorrida, restando
portanto, classificada a'empresa E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES -ME.

4 - CONCLUSÃO

É certo que a Comissão Permanente de Licitações - CPL, bem como esta
Autoridade Superior buscam incansavelmente o respeito que lhe é devido, pelç
cumprimento de todos'os,deveres legais estabelecidos pela Constituição Federal,
pela Lei n- 8666/93.

Nos termos do artigo 3- a licitação destina-se a garantir a observância
do, princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e

será processada e,julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
Legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade, e dos que lhes são correlatos.
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A decisão da CPL e seus respectivos membros foi alicerçada nos termos
legais e entendimentos legais, bem como nos termos do edital e exame da

documentação apresentadas pelas empresas participantes.

Portanto, no exame aprofundado dos autos e dos elementos neles

contidos, bem como, da análise do mérito recursal da recorrente, esta Autoridade

Superior se posiciona nos seguintes termos:

a] Decido pela IMPROCEDÊNCIA e INDEFERIMENTO das razões recursais
interpostas pela recorrente JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI;

y  b] Decido por MANTER a decisão da Comissão de Licitações que classificou a

recorrida, restando portanto, classificada a empresa E. RODRIGUES DOS REIS

CONSTRUÇÕES -ME;

c] Dar ciência da decisão atodos os.licitantes; , -

d} Pelo prosseguimento e continuidade dos atos processuais.

.  Balsas /MA, 11 de abril de 2022.

Camila Ferreira Costa

Secretária de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária

,  . ' (Autoridade Superior]


