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PARECER TÉCNICO

A Prefeitura Municipal de Balsas - MA está promovendo licitação na

modalidade Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da

ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÁBIO BERTAGNOLLI no município de Balsas -

MA, sob (ordem de serviço) com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da

Secretaria Municipal de Educação.

O Setor Técnico recebeu as propostas CIRCULO ENGENHARIA LTDA,

ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, ASCON LTDA e PCR

PROJETOS CONST. CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELETRICA

EIRELI, para análise e emissão de parecer técnico.

Diante disso, apresenta - se as seguintes considerações:

A empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, apresentou sua proposta,

contendo todas as planilhas exigidas em edital, diante disso, após análise das

composições de custo unitário, planilha de composições do BDI, planilha de encargos

sociais, cronograma e curva ABC, que a empresa está de acordo com lei de licitações.

A empresa ASCON LTDA, apresentou sua proposta, contendo todas as

planilhas exigidas em edital, diante disso, após análise das composições de custo

unitário, planilha de composições do BDI, planilha de encargos sociais, cronograma e

curva ABC, que a empresa está de acordo com lei de licitações.

A empresa PCR PROJETOS CONST. CIVIL TERRAPLANAGEM E

CONSULTORIA ELETRICA EIRELI, apresentou sua proposta, contendo todas as

plamlhas exigidas em edital, diante disso, após análise das composições de custo
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unitário, planilha de composições do BDI, planilha de encargos sociais, cronograma e

curva ABC, que a empresa está de acordo com lei de licitações.

A empresa ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, apresentou

sua proposta, contendo todas as planilhas exigidas em edital, diante disso, após análise

das composições de custo unitário, planilha de composições do BDI, planilha de

encargos sociais, cronograma e curva ABC, que a empresa está de acordo com lei de

licitações.

Entretanto a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, questiona a

proposta da empresa ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, por

apresentar tributação incorreta, com alíquotas divergente de seu regime de tributação

exposta seu BDI (Bonificação e Despesas Indiretas). Afirmando que, a empresa

ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, por estar enquadrada na 4° FAIXA

indicada pela Lei Complementar N° 123, 14 de dezembro de 2006.

Considerando a designação do Tribunal de Contas da União (TCU) em seu

Acórdão 2622/2013 - Plenário, as taxas referências não têm o objetivo de limitar o BDI

das propostas de preços das empresas licitantes, já que os valores do BDI podem oscilar

de empresa para empresa, de acordo com as suas características particulares, tais como:

remuneração desejável, situação econômico-fínanceira, localização e porte da empresa,

estrutura administrativa, número de obras em execução, nível de competitividade do

mercado, dentre outros.

Ainda com base nas orientações designadas pelo TCU, os encargos dispostos no

BDI são PERSONALÍSSIMOS; dizem respeito às individualidades de cada empresa.

Conforme o Acordão 2738/2015 — Plenário, cabe esclarecer que o

entendimento preponderante é de cada particular poder apresentar a taxa que melhor lhe

convier, desde que o preço proposto para cada item da planilha e, por conseqüência o

preço global, não estejam em limites superiores aos preços de referência, valores estes

obtidos dos sistemas utilizados pela Administração e das pesquisas de mercado, em

casos de lacimas nos mencionados referenciais.

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,
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definidas pelo Acórdão N° 2622/2013 - Plenário. Desse modo, destaca-se o fato de que

a empresa ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI apresentou em sua

proposta BDI correspondente ao BDI referencial da Administração, não causando

nenhum prejuízo para esta municipalidade.

Após a análise de todas as considerações pertinentes, encaminhamos a parecer

técnica à Comissão de Licitação para as demais providências cabíveis.

Balsas - MA, 20 de abril de 2022

José Cássio Alves Lima

Assessor Técnico da Secretaria de Infraestrutura


