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PARECER TÉCNICO

A Prefeitura Municipal de Balsas - MA está promovendo licitação na

modalidade TOMADA DE PREÇO N°: 04/2022, cujo o objeto é a Contratação de

empresa especializada para Lavanderia de Roupas Hospitalares do Município de Balsas -

MA.

f~ \ O Setor Técnico recebeu o recurso administrativo da empresa JOSÉ
/

ROSINALDO RIBEIRO BARROS EERELI, e contrarrazões da empresa

E.RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI, para

análise e emissão de parecer técnico.

Diante disso, apresenta - se as seguintes considerações:

A empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI questiona a

classificação da empresa E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES - ME, como

primeira colocada nas propostas de preços do referido certame, por apresentar tributação

correta no seu BDI (Bonificação e Despesas Indiretas). Afirmando que, a empresa E.

RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES - ME deveria apresentar um BDI de

21,85%, por estar enquadrada na 4° FAIXA indicada pela Lei Complementar N° 123, 14

1  de dezembro de 2006.
^

Em face disso, a empresa E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES - ME

declarou que, tal alegação é equivocada, pois a forma correta de enquadramento está na

3° FAIXA, com alíquota é de 10,20%, ficando assim o total do BDI na casa de 20,20%.

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-financeira, localização e porte da empresa.
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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.

Nesse sentido, segundo o Ministro Valmir Campeio, no voto condutor do Acórdão

n° 2.843/2008 - Plenário, afirma que:

Na alegação da especificidade do BDI para cada empresa e cada empreendimento,

assiste razão às contratadas; realmente, concordo que cada construtora tenha o seu BDI

específico, visto a estrutura organizacional distinta de cada particular. De igual maneira,

é verdade que cada obra exija nuanças administrativas diferentes ou necessidades díspares

f  a impactar diferentemente em seus custos indiretos.

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 lacunas 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, definidas pelo

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 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, 04 de abril de 2022
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José Cássio Alves Lima

Assessor Técnico da Secretaria de Infraestrutura


