
Atenciosamente, 

ENGENHARIA 

Augusta Barreto 

Engenharia 

MB_PB — 001.22 

Salvador, 08 de abril de 2022. 

A SUCOP — Superintendência de Obras Públicas 

Salvador — Bahia 

Att.: Sr!  Ana Lúcia Luz de S. e Silva 
Presidente da Comissão 

Ref.: Contrarrazeoes ao Recurso Administrativo 

Tomada de Preço n2 004/2022 

Processo n2 25037/2022 

Prezada Senhora, 

Vimos através desta. protocolar as Contrarrazões da MB Engenharia referente ao 
Recurso Administrativo da empresa MAXFORT LTDA. 
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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS —SUCOP DO MUNICÍPIO DE SALVADOR  
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Ref. Tomada de Preços n°  004/2022 
Processo n° 25037/2022 

MB ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob • n° 

07.443.264/0001-69, com sede na Avenida Tancredo Neves, ng 1.632, Edifício Trade Center, salas 

505 e 506, Torre Sul, Caminho da Árvores, Salvador-Bahia, CEP: 41.820-021, por intermédio de 

seu representante legal, vêm respeitosamente, à presença de V. Senhoria, com fulcro no art. 109, 

§ 32, da Lei Federal n° 8.666/93, bem como, no Edital de Tomada de Preços n2  004/2022, 

oportuna e tempestivamente, apresentar 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

interposto pela CONSTRUTORA MAXFORT LTDA. EPP, o que faz pelas razões que passa a expor. 

DA TEMPESTIVIDADE 

Antes de enfrentamento do mérito da questão em comento, cumpre destacar a tempestividade 

da presente Contrarrazão, tendo em vista que o prazo processual de 5 (cinco) dias úteis, de que 

dispõe a Recorrida, para opor Contrarrazões, teve início em 04/04/2022, haja vista publicação 

no DOM em 01/04/2022, conforme disposto no artigo 109, §32, c/c art. 110 da Lei 8.666/93. 

Logo, a empresa MB ENGENHARIA LTDA mostra-se em tempo hábil para a apresentação destas 

Contrarrazões Recursais. 

DOS FATOS 

A Superintendência de Obras Públicas de Salvador — SUCOP, através do Edital de Tomada de 

Preços n° 004/2022 inaugurou procedimento licitatório para selecionar empresa especializada 

visando a contratação para execução das obras de Recuperação Estrutural da Ponte do Antigo 

Clube do Bahia, Boca do Rio — Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com 

fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a sua 

execução, de acordo com o Edital e seus Anexos. 

Em 24/03/2022, ocorreu a abertura das propostas e consequentemente a disputa dos preços, 

em que a MB Engenharia foi classificada em 12  lugar ofertando o kapa de 0,87 (zero virgula 

oitenta e sete), permaneceram por ordem de classificação, respectivamente, as seguintes 

empresas: 
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Licitantes/Classificação Valor Proposto "K" Valor R$ 

e) MB ENGENHARIA LTDA %V 654.116,99 

2°) CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 0,89 669.154,16 

32) THREENG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 0,92 691.709,92 

42) Al CONSTRUTORA LTDA 0,93 699.228,50 

52) CONTRATE ENGENHARIA LTDA 0,94 706.747,093 

Da análise e julgamento desta fase, resultou que a Comissão decidiu classificar todas as 

propostas na ordem acima descrita. 

A Recorrente requereu prazo recursal e a sessão foi suspensa para abertura de tal prazo. No 

entanto, tais alegações não merecem prosperar. 

É o que ficará detalhadamente ratificado ao longo desta manifestação. 

3- DAS CONTRARRAZÓES AO RECURSO 

A Recorrente irresignada com a Classificação em 1° lugar da Recorrida, insurge com alegações, 

de forma infundada, quanto ao suposto descumprimento de item do Edital, no entanto tais 

alegações não merecem prosperar e devem ser tão logo rechaçadas. 

Busca a Recorrente, de forma injustificada, desclassificar a Recorrida alegando descumprimento 

às exigências editalicias. 

Não lhe assiste razão, contudo. 

3.1— APRESENTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO BDI EM DESCONFORMIDADE COMO EDITAL 

Alega a Recorrente em suas razões recursais que a MB Engenharia Ltda., apresentou sua 

Composição de BDI em desconformidade com o Anexo IV do Edital em epígrafe, o qual utiliza os 

valores para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias". 

Como é cediço, o Tribunal de Contas da União em Acórdão de número 2622/2013 objetivou 

"definir faixas aceitáveis para valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 

específicas para cada tipo de Obra". 

Ocorre que, os percentuais fixados pelo TCU a serem observados nas licitações públicas sob seu 

controle, tem somente o intuito de evitar percentuais de BDI muito elevados, que aumentassem 

injustificadamente o valor do contrato. 

Outro ponto a ser destacado do Acórdão diz respeito ao fato de em nenhum momento 

determinar a desclassificação de empresas que ultrapassem o limite de BDI estabelecido, e 

muito menos, de empresas que apresentassem BDI inferior. 

O Edital no item 10.2 determina a obrigatoriedade da apresentação de BDI, sem prevê que a 

existência de algum defeito, incongruência ou inconsistência em sua apresentação acarretaria 

Av. Taneredo Neves, a 1632, Mi Sal valor 'frade Cintel', Sa13H 505 e 506, Torre Sul, Caminho das Árvores, 
Salvador-Bahia, CEP: 41.820-021. E-mail: mbengenhariassarákmiail.com  CNPJ 07.443.264/0001-69 



Engenharia 

na eliminação do licitante. Apenas, na falta da sua apresentação ensejaria em sua 

desclassificação. 

10.2 - As licitantes deverão apresentar no envelope no 01: 

a)Cana Proposta, conforme Anexo Vil; 
b)Composição do BOI, conforme Anexo VI 

(..) 

Além disso, não se pode ignorar a disciplina contida no anexo VII, alíneas "a" e "c", cuja relevância 

exige a transcrição da redação literal do dispositivo, tal como se vê: 

a) o valor "K" proposto incidirá linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-
se a 02 (duas) casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela  
SUCOP constante no instrumento convocatório, somando-se o valor global a ser 

contratado; (grifamos) 

1-3 
c) nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de 
fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e 
veiculas, sinalização e proteção adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições 
fiscais, para fiscais, tributos  bem como o BOI e quaisquer outras despesas diretas ou 
indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante, 
necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação. (grifamos) 

Assim, podemos confirmar que na planilha de orçamento, devidamente preenchida com 
utilização do "K" proposto de 0,87, nos respectivos preços unitários, somar-se-á o valor global 

de R$ 654.116,99, restando comprovado que nos preços propostos estão incluídas todas as 
parcelas relativas ao custo da obra, objeto da licitação. A licitante firmou seu BDI em 24,13%, o 
que não invalida a proposta apresentada, notadamente quando reflete o menor preço. 

No caso em tela, a licitante apresentou a Composição de BOI para o tipo de obra "Construção e 
Edifícios", notadamente foi diferente ao indicado no edital em comento, porém é imperioso 
esclarecer que ao juntar tal documento buscou adequar a atividade que será desenvolvida pela 
sua empresa com objeto da referida licitação, em virtude desse entendimento apresentou a sua 
Composição para o tipo de obra "Construção e Edifícios", entendendo ser o tipo correto e mais 
adequado ao objeto da licitação. Frise-se que a MB Engenharia é apta à execução dos tipos de 
obra alhures. 

Insta salientar que, a Composição de BOI é um mero referencial, conforme se verifica no item 11 
do Termo de Referência, Anexo I do Edital: 

"A composição do BOI apresentado pela SUCOP é um referencial, entretanto cada empresa 
licitante deverá apresentar a sua Composição de BOI de acordo com o regime tributário 
adotado e as legislações pertinentes". 

Ou seja, apresentação de BOI de forma diferente ao recomendado no Edital, bem como em valor 
da taxa menor ou maior, não invalida a proposta de preços apresentada pela Recorrida. Ainda 
que essa Comissão entenda como erro, na verdade trata-se aqui de um mero erro formal, 
passível de correção, pois, repita-se, não invalida, tão pouco modifica a proposta de preços. 
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A Recorrente alega ainda que, a MB Engenharia apresentou seus encargos sociais NÃO 

DESONERADOS, ou seja, CPRB 0,00%. Conforme documentos acostados aos autos, assim como 
declaração em sua Proposta de Preços, a Recorrida é optante pelo Simples Nacional, e deve 

colocar na Composição de BOI alíquotas de PIS, COFINS e ISS, compatíveis com tal regime 
tributário, seguindo a legislação que rege a matéria, qual seja, Lei Complementar n9  123/2006. 

Sendo assim, resta impossibilitada a aplicação de CPRB 4,5%, semelhante a Composição de BOI 

apresentada pela SUCOP, no Edital da TP n9  004/2022, vez que a empresa Recorrida se classifica 

como Não Desonerada, haia vista os custos da mão de obra possuírem encargos sociais, 
referentes a 20% de INSS sobre a folha de pagamento.  

Inclusive, no item 14 de seu Recurso, a Recorrente afirma: "Cita-se ainda no edital conforme 

item 11 da TR (Termo de Referência), que a empresa apresente sua composição de acordo 
com o regime tributário e as legislações pertinentes". Corroborando a justificativa acima. 

Portanto, não há que se falar em aplicação da CFRB 4,5% na Composição de BOI apresentada, 
conforme ressalta a Recorrente no item 13 de suas razões recursais, e ainda assim, se fosse 
aplicado tal percentual, o que não é permitido por imposição legal do regime tributário adotado 

pela empresa MB Engenharia, o valor total de 30,23% poderia ser aceito, pois não há legislação 

pertinente determinando limite máximo de percentual. 

Ademais, cumpre ressaltar que a apresentação da Composição de BDI em desacordo com o tipo 

de obra do edital em referência não macula e tampouco altera o valor total ofertado pela MB 
Engenharia Ltda., ainda que apresentasse a taxa de acordo com o tipo de obra "Construção de 
Rodovias e Ferrovias", o preço global não seria alterado, PERMANECERIA COMO MENOR PREÇO 
GLOBAL. 

Como é cediço, a Lei Geral de Licitações, em seu art. 43, § 39, confere à comissão, o direito de 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
licitatório, em qualquer fase em que este se encontre. 

Perante tal norma jurídica, o Ilustre doutrinador Jessé Torres nos ensina: 

'Conquanto a norma trate da hipótese como faculdade, recomendar-se-ia 
à Administração que sempre promovesse a diligência esclarecedora ou 
complementar quando a falta ou irregularidade decorresse de razoável 
incompreensão' (In Comentários à Lei de Licitações e Contratações da 
Administração Pública). 

Consolidando tal entendimento os Tribunais tem se manifestado: 

"Do disposto no § 3° do art. 43 extrai-se que a Comissão deverá verificar a 
regularidade tonnal dos documentos, investigando inclusive sua 
autenticidade. Existindo dúvidas acerca do conteúdo de declarações 
fornecidas, a Comissão pode solicitar-lhes esclarecimentos, ou mesmo 
comprovação do que afirmaram". (Revista do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, cit. Pág. 44). 

Desta forma, a empresa já sendo diligente anexa o documento à presente Contrarrazão da 
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Composição de BDI, de acordo com o tipo de obra do edital Tomada de Preços n2  004/2022, 

acima mencionado, a fim de sanear qualquer falha ou omissão, em que a taxa da MB Engenharia 

totaliza 22,01% , corrobora que apreço global da proposta fica inalterado, permanecendo o kapa 

de 0,87 e valor total de R$ 654.116,99 (seiscentos e cinquenta e quatro mil cento e dezesseis 

reais e noventa e nove centavos), sem prejuízo ao certame e aos demais licitantes, prevalecendo 

o interesse público. 

É notório o entendimento jurisprudencial do TCU a respeito do tema, como se transcreve 

a seguir: 

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 consequência o preço global, não estejam em limites superiores aos preços de 
referência, valores estes obtidos das sistemas utilizados pela Administração e das 
pesquisas de mercado, em casos de lacunas nos mencionados referenciais. Concluo pela 
viabilidade do certame, ao sopesar que os elementos dos autos indicam que o orçamento 
estimado pela Administração está apto a balizar os preços de mercado e que o desconto 
ofertado traz a economicidade ao Pregão 355/2014. Ao privilegiar o princípio do 
formalismo moderado, e ao sopesar que os princípios da economicidade e da eficiência 
sobrepujam a ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, entendo 
que não há óbices ao prosseguimento dessa contratação. (Acórdão 2.740/2015 — Plenário, 
Relatar Min. Vital do Rêgo, Processo: 012.030/2015-5, data de julgamento: 28/10/2015) 

As taxas do BDI podem oscilar de empresa para empresa, de acordo com as suas 
características particulares, a exemplo da remuneração desejável, situação econômico-
financeira, localização e porte da empresa, estrutura administrativa, número de obras em 
execução, nível de competitividade do mercado. Dessa forma, uma possível taxa de BDI 
acima do referencial estabelecido no orçamento-base da licitação não é motivo suficiente 
para a desclassificação de propostas de preços caso o preço global ofertado não se revele 
excessivo. Isso porque eventual BDI elevado pode ser compensado pelo maior desconto 
oferecido nos custos diretos dos serviços em relação ao sistema de preços oficial. (Acórdão 
467/2015 — Plenário, Relatar Min. Walton Alencar Rodrigues, Processo 012.291/2013-7, 
data de julgamento: 11/03/2015). 

Destaque-se, que no próprio Acórdão n2  2.622/2013 do Tribunal de Contas da União, é feita a 

ressalva quanto à análise que deve ser feita no caso concreto, em razão dos fatores que podem 

influenciar as taxas de BDI, conforme trecho da decisão: 

Importante destacar, contudo, que não cumpre ao TCU estipular percentuais fixos 
para cada item que compõe a taxa de BOI, Ignorando as peculiaridades da estrutura 
gerencial de cada empresa que contrata com a Administração Pública. O papel da Corte 
de Contas é impedir que sejam papos valores abusivos ou injustificadamente elevados e 
por isso é importante obter valores de referência, mas pela própria logística das 
empresas é natural que ocorram certas flutuações de valores nas previsões das despesas 
indiretas e da margem de lucro a ser obtida.  

Como essa análise dos itens que compõem o BOI deve ser feito em conjunto, a adoção 
de um percentual muito acima da faixa de referência para determinado componente não 
necessariamente constitui irregularidade, pois, em contrapartida, outras despesas 
indiretas, ou ainda, o lucro podem estar cotados em patamares inferiores ao esperado. 
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Ainda no tocante à adoção de faixas de referência, endosso a opinião do grupo de 
trabalho no sentido de que "a faixa é a expressão da quantificação dessa variabilidade 
admitida. Entretanto, não se deve perder de vista que o parâmetro mais importante de 
todos é o valor médio do BOI. Ele é o parâmetro que deve ser buscado pelo gestor, pois 
representa o medida estatística mais concreta obtida. A faixa apenas amplio e dá uma 
dimensão da variação do BOI, mas é a média o valor que de fato representa o mercado, 
devendo servir como referência principal a ser buscada nas contratações públicas" 

Cumpre destacar que a literatura especializada e a jurisprudência desta Corte de 
Contas apontam vários fatores que tendem a influenciar as taxas de BOI, tais como: o porte 
da empreso, sua natureza específica, sua localizaç'áo geográfica, seu prazo de execução, o 
facilidade de encontrar fornecedores no local da obra, os riscos envolvidos nas 
contrafações, a situação econômica e financeira da empresa e do país, dentre diversos 
outros fatores. 

Portanto, não é razoável admitir apenas um valor médio de referência para o BOI de 
cada tipo de obra sem levar em conta uma margem ou faixo que possibilite contemplar 
todas essas variações que na realidade são observadas na formação do valor do BOI. 

Dessarte, cada caso concreto deve ser analisado com suas peculiaridades, de tal 
forma que o estudo desenvolvido nestes autos não se presta a exaurir todos os possíveis 
questionamentos acerca dos componentes de uma taxa de BOI e dos valores admissíveis 
para essa taxa. 

A adeauabilidade da taxa de BOI tem sempre que ser analisada, pontualmente, em 
situação específica. POIS há sempre a possibilidade de as tabelas referenciais não 
traduzirem a justa remuneração para alguns contratos de obras públicas. (grifei) 
(Acórdão 2.622/2013 — plenário, Relatar Min. Marcos Bem querer, Processo: 
036.076/2011-2, data de julgamento: 25/09/2013) 

Aduz também, a Recorrente no item 12 de sua peça recursal, "A Recorrente ainda observou erro 
na aplicação da fórmula do BDI, cujo percentual resultaria em 24,12%, planilha Excel anexada a 
peça recurso!". Ora, constata-se que não se trata de dois valores apresentados de forma 
equivocada e sim de uma aproximação da Planilha do Excel, aproximando a casa decimal de 12% 
para 13%, cujo resultado final da taxa oferecida foi de 24,13%. 

Comprova-se contumaz as alegações inconsistentes, bem como descabidas e desmotivadas da 
Recorrente, com o único intuito de tumultuar o procedimento licitatório em questão. 

Faz-se necessário destacar, ainda, que a proposta apresentada pela MB Engenharia Ltda., é a 
mais vantajosa à este Município, com valor coeficiente multiplicador "K" de 0,87 (zero vírgula 
oitenta e sete), perfazendo o valor global de R$ 654.116,99 (seiscentos e cinquenta e quatro mil 
cento e dezesseis reais e noventa e nove centavos), resultando em uma diferença de 
R$15.037,17 (quinze mil trinta e sete reais e dezessete centavos) a menos que a r colocada 
(MAXFORT) no certame - R$ 669.154,16 (seiscentos e sessenta e nove mil cento e cinquenta e 
quatro reais e dezesseis centavos), de modo que eventual desclassificação configurar-se-ia como 
desarrazoada, afrontando aos princípios basilares da Administração Pública da legalidade, da 
supremacia do interesse público e da economicidade. 

É consabido que todo e qualquer processo licitatório deve ser norteado pelos Princípios básicos 
estampados no caput do Artigo 32, da Lei n2  8.666/93. Senão vejamos: 
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"Art. 32  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa pomo 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 administrativa, da vincula ção ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatas." 

No Direito Administrativo, a licitação é um processo que visa selecionar a proposta mais 
vantajosa, de acordo com as condições do instrumento convocatório para a contratação com a 

Administração Pública. 

Nesse enfoque, insta levantar as ponderações da doutrina de Marçal Justen Filho: 

"Não é incarnam constar em edital que o descumprimento de qualquer exigência formal 
acarretará a nulidade da proposta. A aplicação desta regra tende ser temperada pelo 
Prindpio da Razoabilidade. É necessário ponderar os Interesses existentes e evitar 
resultados que, a pretexto de tutelar o interesse público de cumprir o edital, produza-se 
a eli—inaçâo da proposta vantajosa para os cofres públicos. Quando o defeito é 

irrelevante, tem de interpretar-se a regra do edital com atenuação". (Comentário a Lei 

de Licitação e Contratos Administrativos, pg. 447). (grifamos) 

No mesmo passo, o Superior Tribunal de Justiça (SIO confirma o entendimento do renomado 

jurista: 

"O precedente tem grande utilidade por balizar a atividade de julgamento das propostas 
pelo Principio da Proporcionalidade. Não basta comprovar a existência do feito. É 

imperioso verificar se a gravidade do vício é suficientemente séria especificamente em 

face da dimensão do interesse público. Admite-se, afinal, a aplicação do principio de que 
o rigor extremo na interpretação da Lei e do edital pode conduzir à extrema 1n/cística ou 
ao comprometimento da satisfação do interesse público". (MS ne S.418/DF). (grifamos) 

Nessa esteira, observa-se um excesso de formalismo, passível de correção, haja vista o interesse 
maior da Administração Pública, é o cuidado com o uso do dinheiro público e o patrimônio dos 
administrados, não é razoável desclassificar uma licitante que cumpriu com todos os requisitos 
do edital, assim como irá trazer economicidade ao erário. 

Reformar a referida decisão desclassificando a MB ENGENHARIA LTDA., seria, em análise, 
atentar à verdade dos autos, um EXCESSO DE FORMALISMO, que vai de encontro aos interesses 
da administração e da supremacia do interesse público. Não é aceitável deixar a formalidade 
sobrepor o interesse maior da licitação, que é a busca pela maior vantagem nas contratações. 

Nesse diapasão, entende o TCU: 

"Maar formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou 

absoluto sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as 
simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que 
irrelevantes e não causem Prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem 
sanadas mediante diliciências". (Acórdão 2302/2012-Plenário). (grifamos) 

Desse modo, a licitação é um procedimento onde se observa a formalidade necessária e 

suficiente para garantir a segurança tanto para o licitante quanto para a Administração. O 
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Engenharia 

formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o principio da eficiência e o da segurança 

jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos objetivos descritos no art. 32  da lei 

de licitações: busca da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

Nesse sentido, orienta o TCU em sua jurisprudência dominante, que erros formais ou omissões, 
assim como a proposta mais vantajosa, como no caso em tela, não é motivo suficiente para 
desclassificar uma proposta por ser um vício sanável, senão vejamos: 

"Falhas formais, sanáveis durante o processo 'legatário, não devem levar à 
desclassificação da licitante.  No curso de procedimentos licitatários, a Administração 
Pública deve pautar-se pelo principio do formalismo moderado, que prescreve a adoção 
de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e 
respeito aos direitos dos administrados  promovendo, assim, a prevalência do conteúdo 
sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das 
prerrogativas dos administrados". (Acórdão 357/2015-Plenário) (grifamos) 

"Não se desclassifica propostas de licitante pelo descumprimento de exigências pouco 

relevantes em respeito ao princípio do formalismo moderado e da obtenção da proposta 
mais vantajosa à Administração. (Acórdão 11907/2011-Segunda Câmara 1 Relatar: 

AUGUSTO SHERMAN)" 

"Constitui-se excesso de rigor a desclassificação de licitantes por conta de erro formal na 
apresentação da proposta e da documentação exigida. (Acórdão 1924/2011-Plenário 1 

Relatar: RAIMUNDO CARREIRO)" 

"O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proibe a Administração de 
descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado mediante a consideração dos princípios 
basilares que norteiam o procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta 
mais vantajosa. (Acórdão 3381/2013-Plenário 1 Relatar: VALM1R CAMPELO)" 

Arremata o tema a decisão do Supremo Tribunal Federal que consolida as orientações da 
obrigatória atuação com proporcionalidade da Administração, bem como da observância dos 
princípios da eficiência e da proposta mais vantajosa. 

Licitação: Irregularidade formal na proposta vencedora que, por sua irrelevância, não gera 
nulidade. (...) 
Verifica-se, pois, que o vicio reconhecidamente praticado pela ora recorrida, embora reflita 
desobediência ao edital, consubstancia tão-somente irregularidade formal, incapaz de 
conduzir à desclassificação de sua proposta. 
Se de fato o edital é a "lei interna" da licitação, deve-se abordá-lo frente ao caso concreto 
tal qual toda norma emanada do Poder Legislativo, interpretando-o à luz do bom senso e 
da rozoabilidade, a fim de que seja alcançado seu objetivo, nunca se esgotando na 
literalidade de suas prescriçães. Assim sendo, a vincula ção ao instrumento editalício deve 
ser entendida sempre de forma a assegurar o atendimento do interesse público, 
repudiando-se que se sobreponham forrnalismos desarrazoados. Não fosse assim, não 
seriam admitidos nem mesmos os vícios sanáveis os quais, em algum ponto sempre 
traduzem infringência a alguma diretriz estabelecido pelo instrumento editando. 
Desta forma, se a irregularidade praticada pela licitante vencedora a ela não trouxe 
vantagem, nem implicou em desvantagem para as demais participantes, não resultando 
assim em ofensa à igualdade; se o vicio apontado não interfere  no julgamento objetivo 
da proposta, e se não se vislumbra ofensa aos demais princípios exigíveis na atuação da 
Administração Pública, Correta é a adjudicação do objeto da licitação à licitante que 
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ofereceu a proposta mais vantajosa, em prestígio do interesse público, escopo da 
atividade administrativa. (grifamos). 

Diante dos fatos apontados, pior, é requerer a alteração do resultado da fase de classificação do 

certame por alegações sem nenhum fundamento legal deixando de contratar com a Recorrida 

que apresentou, repita-se, a proposta mais vantajosa à Administração, por ser essa mais 

econômica e indubitavelmente verossímil e que tenha atendido a todas as exigências do edital 

e da legislação em vigor. 

Portanto, resta claro e evidente a possibilidade de adequação da Composição do BOI para o tipo 

de obra "Construção e Rodovias", ajustando-a, sem que altere as condições propostas, nos 

moldes do Edital. 

4-DO PEDIDO 

Isto posto, requer seja NEGADO INTEGRALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO 

ADMINISTRATIVO ORA IMPUGNADO, em função da inaplicabilidade de suas alegações, bem 

como sejam aceitas as argumentações aqui demonstradas para que sela mantida a decisão da  

Comissão de Licitação que declarou a empresa MB ENGENHARIA LTDA., classificada em 12  

lugar na Tomada de Pretos n9 004/2022, ante ao cumprimento de cláusulas editalícias exigidas 

para sua classificacão.  mantendo a participação da Recorrida no certame em apreço. 

Pede deferimento. 

Salvador, 07 de abril de 2022 

AUGUS MARIA MIGUEL BARRETO 

REPRESENTANTE LEGAL-MB ENGENHARIA 
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MB Engenharia 

MEMÓRIA DE CALCILO DO BDI - empresa optante do simples ** 

Obra: 	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DO ANTIGO CLUBE DO BAHIA 

Cliente: 	SUCOP 

Data: 	24.03.2022 

DEMONSTRATIVO BDI 

Item mínimo máximo % adotado Identificação 

AC 3,80 4,67 4,67 Administração Central 

5 e G 0,32 0,74 0,74 Seguro e Garantia 
n çn fl Cr7 n f:17 Picrn 

DF 1,02 1,21 1,21 Despesas Financeiras 

L 6,64 8,69 8,69 Lucro 

I - TRIBUTOS 4,08 Tributos * 

e bdi adotado TOTAL 	22,01 

* AS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL DEVEM COLOCAR NA COMPOSIÇÃO DO BDI AUQUOTAS 1- TRIBUTOS % 

PIF n,)9  r`E. PIE, rnr!NS E !Ec, CrIMPATP/Er Anc CILF ESTA^ noRIGAr`Ac A RErrILMrP, nr ACrIRrw" rnIIA nc PrRPEN 

COFINS 1,29 TOAIS CONTIDOS NO ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR N.° 123/2006. 

ISS 2,51 

Total 4,08 

FáRfull II A AnnTAnA 

BDI calculado pela expressão: 

BDI = { [ (1+AC/100+5/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)) -11 x 100 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE Mil 
ENGENHARIA LTDA 

CNPJ n" 07.443.264/0001-69 

MARIA EDUARDA BARRETO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/07/1991, 
SOLTEIRA, PUBLICITÁRIA, CPF no 021.133.955-50, CAR1EIRA DE 
IDENTIDADE n° 1377103641, órgão exprAidm- SRP RAL, residente e  denneiliada na  
AVENIDA DAS DUNAS, 314, CASA 07, ITAPUÃ, SALVADOR, BA, CEP 
41620120, BRASIL. 

AUGUSTA MARIA MIGUEL BARRETO nacionalidade-BRASILEIRA, nascida em 
06/06/1969, DIVORCIADA, ENGENHEIRA CIVIL, CPF n° 479.434.675-15, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 350675945, árgau expedidor ccp _DA, residente, e  
domiciliaria na AVENIDA DAS DUNAS, 314, CASA 07, ITAPUÃ, SALVADOR, BA, 
CEP 41620120, BRASIL. 

Sócias da Sociedade Limitada de nome empresarial MB ENGENHARIA LTDA, 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial 
do Estado da Bahia. sob FURE n° 29202809261 cie 11/06/9005, com  sede Rua ;unau 
Amoroso Lima, 440, Edit. Salvador Business, Sala 108, Caminho das Arvores 
Salvador, BA, CEP 41.820-770, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Juridica/ME sob o n" 07.443.26410001-69, deliberam de pleno e comum acordo 
ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei n0  10.406/ 
2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

ENDEREÇO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte 
endereço sito à AVENIDA TANCREDO NEVES, 1632, EDIF. SALVADOR TRADE 
CENTER - SALAS 505, 506, 1607 E 1609 - TORRE SUL, CAMINHO DAS 
ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 4L820-021. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SEGUNDA- O foro para o exercido e o cumprimento dos direitos e 
ebrigaçOe$1-449~ do ÇOIltrat.O. social Permaneça SALVADOR/BA- 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE MB 
ENGENHARIA LTDA 

CNP.; n" 07.443.264/0001-69 
MARIA EDUARDA BARRETO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/07/1991, 
SOLTEIRA, PUBLICITÁRIA, CPF n° 021.133.955-50, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 1377103641, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliada na 
AVENIDA DAS DUNAS, 314, CASA 07, ITAPUÃ, SALVADOR, BA, CEP 
4162012(1 BRASIL. 

AUGUSTA MARIA MIGUEL BARRETO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 
06/06/1969, DIVORCIADA, ENGENHEIRA CIVIL, CPF n° 479.434.675-15, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 350675945, órgão expedidor SSP - BA, residente e 
domiciliada na AVENIDA DAS DUNAS, 314, CASA 07, 1TAPUÃ, SALVADOR, BA, 
CEP 41620120, BRASIL. 

'únicas sócias da Sociedade Limitada de nome empresarial MB ENGENHARIA LTDA, 
com sede e domicilio na Avenida Tancredo Neves, 1632, Edif Salvador Trade Center, 
Salas 505, 506, 1607 e 1609, Torre Sul, Caminho das Arvores, Salvador, BA, CEP 
41.820-021, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da 
Bahia sob o IN/IRE 29202809263 de 13/06/2005, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Juriclica/MF sob o n° 07.443.264/000149, resolvem de comum acordo e na 
melhor forma de direito aprovar as seguintes deliberações: 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial ma 
ENGENHARIA LTDA. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Avenida Tancredo Neves, 1632, 
Edif. Salvador Trade Center - SALAS 505, 506, 1607 E 1609— Torre Sul, Caminho das 
Arvores, Salvador, BA, CEP 41.820-021. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filias ou dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos 
correspondentes as sócias, no mínimo a três quartos do capital social, nos termos do art° 
1.076 da Lei 10.406/2002. 

tp 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE MB 
ENGENILAIta LTDA 

CNPJiC 07.443.264/0001-69 
DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objetivo social: 

Obras e Serviços de Construção Civil, Planejamento, Fisea1i7açgo P ronsuitorin, 
Gerenciamento de Obras, Conservação, Manutenção, Reparo e Recuperação Bens 
Móveis, Imóveis e Sítios Urbanos, Consultoria Administrativa e Financeira. 

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

4120-4/00 Construção de Edifícios 
4213-8/00 Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas 
4399-1/01 Administração de Obras 
7020-4/00 Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria 
Técnica Especifica 
7112-0/00 Serviços de Engenharia 

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 20/05/2005 e o seu 
prazo de duração é por tempo indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA. O capital social da empresa é de R$ 1.000.000.00 (Um milhão 
de reais), dividido em 1.000.000 (Um milhão) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um 
real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País. 

Parágrafo único: O capital fica assim distribuído entre as sócias: 

MARIA EDUARDA BARRETO, com 990.000 (novecentas e noventa mil) quotas. 
perfazendo um total da R$ 990,1300,00 (novecentos e noventa, mil reais) integralizado; 
AUGUSTA MARIA MIGUEL BARRETO, com 10.000 (dez mil) quotas, perfazendo 
um total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizado. 

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todas respondem solidariamente pela integração do capital social. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE MB 
ENGENHARIA LTDÁ 

CNPJ n° 07.443.264/0001-69 
DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE 

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a sócia 
AUGUSTA MARIA MIGUEL BARRETO, com poderes e atribuições de representação 
ativa e tussiva na sociedade, judicial e extraj 	i 1  11...rnente7  podendo praticar todos os 
atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso 
do nome empresarial, vedado no entanto fazê-lo em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer cotista ou de terceiros, bem 
como onerar ou alterar bens móveis da sociedade, sem autorização da outra súcia. 

Parágrafo único. No exercício da administração, a adminictracinra terá direito a IIWO, 

retirada a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre as sócias. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL, DOS LUCROS E PERDAS 

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro, a 
administradora prestará conta justificada de sua administração, procedendo 01M-tremor, 
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as 
sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

§ 1° Por deliberação das sócias a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do 
ano a partir de resultados do período apurado 

§ 2r! A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação da sócia desde que 
aprovada pelas sócias coristas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do 
exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), 
quando for o caso, 

DO FALECIMENTO DO SÓCIO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditada qualquer sócia, a 
sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível 
ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a sua sócia. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE MB 
ENGENHARIA LTDA 

CNPJ Ri° 07.443.264/0001-69 

DA DECLARAÇÃO DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A administradora declara, sob as penas da lei, 
que não é impedida de exercer a administração da sociedade, por Ilej especial ou  em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR/BA. 

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINFIA. Os casos omissos no presente contrato serão 
resolvidos pelo consenso das sócias, com observância da lei n° 10.406/2002. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

SALVADOR, 19 de fevereiro de 2018. 

MARJA EDUARDA BARRETO 
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REPÚBLICAFEDERATIVAa 	 aÁLIDAEMTODOOTERRIlaand  
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AUGUSTA MARIA MIGUEL BARRETO 

GUTENBERG MIGUEL 

DAGMAR FERREIRA MIGUEL 

SALVAD)R RA 	 06-06-1969 

C.CAS. CM  SALVADOR BA OS 
VITORIA LV 811 FL 217 RT 004346 
479.434.675-15 
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