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CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 
RECURSO• ADMINISTRATIVO 

À ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE 
OBRAS PÚBLICAS - SUCOP 

A/C Ilmo (a). Sr(a). Ana Lucia Luz de S. e Silva, Presidente da Comissão de Licitação. 

Ref. Edital da Licitação Tomada de Preços N° 004/20212- Processo Administrativo 
25037/2022. 

A Construtora Maxfort Ltda EPP , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no MF sob o CNPJ n° 
41.998.113/0001-05, com sede na Rua Valdomiro Rodrigues n° 113, Edf. Revi Center, Sala 102, Centro, 
CEP: 42700-000, Lauro de Freitas - Ba, por seu representante legal infra assinado, tempestivamente, 
vem, com fulcro na alínea "b" do inciso Ido art. 109 da Lei n°8.666/93, à presença de Vossas Senhorias, 
a fim de interpor Recurso Administrativo contra a decisão desta Comissão em relação ao julgamento 
do certame acima epigrafado, o que faz na conformidade seguinte: 

I — DA TEMPESTIVIDADE 

01. O presente recurso é apresentado na forma do art. 109 da Lei 8.666/93 (lei regente 
no período de abertura dos envelopes e do instrumento convocatório), que estabelece expressamente o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso em face da decisão do julgamento da 
proposta de licitante, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. 



CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 

A decisão ora recorrida foi proferida em ata lavrada em 24/03/2022, sendo o dia 
31/03/2022 (quinta-feira) o prazo limite para interposição deste Recurso. 

Logo, o Recurso é tempestivo, devendo ser analisado e julgado. 

II - DO OCORRIDO 

No dia 24/03/2022 foi realizada a abertura das Propostas de Preços da TOMADA 
DE PREÇOS N° 004-2022 desta distinta administração ref. ao  constituído objeto, a contratação de 
empresa especializada para execução das obras de Recuperação estrutural da Ponte do Antigo Clube 
do Bahia, Boca do Rio, Salvador, sob regime de empreitada por preços unitários, com o fornecimento 
de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a sua execução. (grifo nosso). 

Mediante "cantado" o fator Kappa (K) das propostas apresentadas e ordenado sua 
classificação, toda a documentação foi disponibilizada para os licitantes para vistas e rubricas. 

Após rito processual, a comissão analisou e julgou as propostas de preços e 
decidiu CLASSIFICAR todas as propostas; 

"Toda a documentação foi rubricada pela Comissão e disponibilizada para os licitantes 
para vistas e rubricas. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 
PREÇOS: Após análise e julgamento a Comissão decidiu CLASSIFICAR todas as 
Propostas..." 

A representante da empresa outorgada no ato, Aline Andrade Passos de Santana, 
manifestou sua intenção de recurso perante a decisão da comissão ao constatar 
divergências na estrutura de legalidade da proposta de preços da concorrente MB 
ENGENHARIA LTDA, sendo assim suspensa a sessão para prazo recursal; 

" Foi requerido pelo representante da empresa MAXFORT prazo recursal, conforme 
disposto no art. 109, I, alínea "b", da Lei Federal n° 8.666/93. Desta forma, a sessão 
foi suspensa e abrindo prazo recursal, conforme art. 110 da Lei 8.666/93..." 

III - DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA 
PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA MB ENGENHARIA LTDA. 

Na descrição do item 10.2 do referido instrumento convocatório é solicitado para 
integrar o Envelope n° 01 - Proposta de Preços, a carta proposta, a composição de BDI, declaração de 
pleno conhecimento do local, documento que comprove a condição de Me e Epp ; 

"10.2 - As licitantes deverão apresentar no envelope n° 01: 
Carta Proposta, conforme Anexo VII; 
Composição do BDI, conforme Anexo VI (Grifo nosso) 
Declaração que vistoriou e conhece plenamente as condições dos locais dos serviços 

que integrara o objeto da licitação, conforme anexo A do TR; 
Se for o caso, documento que comprove a condição de ME/EPP. " 
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CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 

09. Conforme modelo apresentado no Anexo VI do edital, a administração utilizou os 
parâmetros para as taxas do BDI os valores para o tipo de obra: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS, conforme Acórdão 2622/2013 - TCU, e com seus encargos sociais DESONERADOS 
(CPRB 4,5%). 

https://repositorio.ufsc.br/handte/123456789/210082  

10. Parâmetros taxas BDI, Acórdão 2622/2013; 
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CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 

11. A empresa concorrente MB ENGENHARIA LTDA, na apresentação de sua 
composição de BDI apresentou os parâmetros das taxas de BDI os valores para o tipo de obra 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS e seus encargos NÃO DESONERADOS, ou seja, zerada (0,00%) a CPRB 
(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta), sendo seu percentual adotado 24,13%;  

12. A recorrente ainda observou erro na aplicação da fórmula do BDI, cujo percentual 
resultaria em 24,12%, planilha Excel anexada a peça recursal; 
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CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 

LEGENDA 

AC = Administração central 5,50% 

DF = Despesas financeiras 1,39% 

S+G = Seguro +Garantia 1,00% 

R = Risco 1,27% 

L = Lucro 8,96% 

I = Tributos 4,08% 

BOI -= Valor calculado 24,12% 
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CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 
13. Ressalta -se também que se a taxa CPRB (4,5%) fosse adota na composição de BDI 

apresentada pela empresa MB Engenharia, seu percentual aumentaria para 30,23%, sendo assim 

superior ao adotado pela administração em sua planilha orçamentária que foi de 28,68%;  

LEGENDA 

AC = Administração central 5,50% 

DF = Despesas financeiras 1,39% 

S+G = Seguro +Garantia 1,00% 

R = Risco 1,27% 

L = Lucro 8,96% 

I = Tributos 4,08% 

BD1= Valor calculado 24,12% 

*OBS: Foram considerados na planilha orçamentária os ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 
85,04% (HORISTAS) / 47,38% (MENSALISTAS), SINAPI (dez/2021), e que é de conhecimento técnico 
que interfere na CPU (composição de preço unitário), resultando valores unitários divergentes dos 

orçados pela administração. 

14. 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. 



CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 

"Il. BDI A composição do BDI apresentado pela SUCOP é um referencial, entretanto 
cada empresa licitante deverá apresentar a sua composição de BDI de acordo com o 

regime tributário adotado e as legislações pertinentes. " (grifo nosso) 

15. Portanto, a requerente ora sente-se prejudica com a decisão da distinta comissão 
em classificar a empresa MB ENGENHARIA LTDA, uma vez que a mesma apresentou o 2°  menor 
"k", e atendeu de forma correta todas as exigências do edital e conforme legislações; 

"Licitantes Valor Proposto "K" 
MB ENGENHARIA LTDA 0,87 
CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 0,89 (negrito nosso) 
THREENG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 0,92 
AI CONSTRUTORA LTDA 0,93 
CONTRATE ENGENHARIA LTDA 0,94" 

IV - DO PEDIDO 

16. Ante todo o exposto, requer que sejam acolhidas as razões esboçadas pela 
Recorrente e, assim, dar PROVIMENTO ao RECURSO interposto. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Lauro de Freitas - BA, 30 de março de 2022. 

Assinado de forma 

digital por CARMELITO 

CARMELITO OLIVEIRA OLIVEIRA 

SANTOS:79230423572 SANTOS:79230423572 
Dados: 2022.03.30 

14:39:31 -0300' 

CARMELITO OLIVEIRA SANTOS 

CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 

REPRESENTANTE LEGAL 



27a ALTERAÇÃO C,ONTTUAL E CONSOLIDAÇÃO 
• • • 	.. •. • • 	• 	• • 

Emerson Edfia1xtbk•01Veitay.Etirellar, Empresário, natural de Salvador-Ba, 
nascido em 25.06.1982, solteiro, ptfrtador da carteira de identidade RG n.° 074915201 
SSP/BA. e CPF n.° 005.491.825-19,*Cesidente e domiciliado na Rua Laura Costa n° 143, Ap 
02, Edf. Jasmin, Vila Laura, CEP 46270-620, Salvador-Ba e Gilberto Correia dos Santos, 
Brasileiro, Solteiro, natural de Salvador-Ba, empresário, nascido em 07.04.1980, portador da 
carteira de Identidade n.°  10113988 85 SSP/Ba e CPF n.° 002.469.015-51, residente e 
domiciliado nesta capital na Rua Barreto de Brito n.° 10, Boca do Rio, CEP 41710-280; 
únicos sócios componentes da Sociedade Empresaria Limitada, que gira nesta praça sob a 
razão social de CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP, com sede e domicilio na Rua 
Valdomiro Rodrigues n.° 103, Edifício Revi Center, Sala 102, Centro, CEP 42700-000, 
Lauro de Freltas-Ba, devidamente Inscrita no CNPJ sob o n.° 41.998.113/0001-05, conforme 
contrato social registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob n.° 29.201.240.488 
de 15 de julho de 1992. Resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social, conforme 
cláusulas abaixo: 

Cláusula Primeira: Nesta data ingressam na sociedade o sr. Mauro Roberto Oliveira Bacellar 
Filho, Engenheiro Civil, CREA/BA n.° 66.515, brasileiro, maior, natural de São Sebastião do Passe 
- Bahia, nascido em 18/01/1987, solteiro, portador da carteira de identidade RG n.° 11415489 92, 
expedida pela SSP/BA. e CPF (MF) sob n.° 027.014.515-07, residente e domiciliado na Rua João 
Felicio Souza Leão n ° 105, 'pitanga, Lauro de Freitas-Bahia, CEP 42700-000 e o Sr. Carmelito 
Oliveira Santos, brasileiro, natural de salvador-Bahia, nascido em 19.10.1939, solteiro, 
empresário, inscrito no CPF sob o n.° 792.304.235-72, portador da Carteira de Identidade n.° 
10003820 44 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua João Falido Souza Leão n.° 105, 'pitanga, 
Lauro de Freitas-Bahia, CEP 42.700-000 

Nesta data, o sócio Emerson Eduardo Oliveira Bacellar que possui 
2.185.000 ( dois milhões cento e oitenta e cinco ) quotas no valor total de R$ 2.185.000,00 
(dois milhões cento e oitenta e cinco reais ) transfere parte de suas quotas,ou seja, 1.035.000 
( um milhãO e trinta e cinco mil ) quotas no valor total de R$ 1.035.000,00 (um milhãO e trinta e 
cinco mil reais) ao sócio recém admitido, Mauro Roberto Oliveira Bacellar Filho, no ato em 
moeda corrente do pais e ao sócio Carmelito Oliveira Santos, 1.150.000 ( um milhão e cento e 
cinquenta mil) quotas no valor total de R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil 
reais) no ato em moeda corrente do pais. Assim Sendo, após estas alterações fica assim 
distribuído o Capital Social: 
NOME DO SÓCIO 	 N.° DE QUOTAS VALOR DO CAPITAL 
Gilberto Correia dos Santos 115.000 5,00 R$ 115.000,00 
Carmelito Oliveira Santos 1.150.000 50,00 R$ 1.150.000,00 
Mauro Roberto Oliveira Bacellar Filho 1.035.000 45,00 R$ 1.035.000,00 

TOTAL 	  2.300.000 100,00 R$ 2.300.000,00 

Cláusula Segunda: : 0(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não 
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002). 

Cláusula Terceira: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002). Ao 
término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração cio inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002). Nos quatro meses seguintes ao 
término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2°  e art. 1.078, cca002). 

Certifico o Registro sob o n° 97667728 em 31/05/2017 
Protocolo 174823215 de 31/05/2017 
Nome da empresa CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP NIRE 29201240488 

JUCEB 

	

	Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  

Chancela 305417829872844 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



Cláusula Quarta: A administração da sociedade caberá ao(s) Sr. (s ) Carmelito Oliveira 
Santos, Gilberto Correia dos eatitQs.e.inakiro.,,qoberto Oliveira Bacellar Filho, isoladamente 
com os poderes e atribuições de -e:Drtserritr ,sociedade perante Orgãos públicos Federais, 
Estaduais e Municipais; BarleOsMsgin'ar:.cori,trátos de empréstimos/financiamentos; firmar 
convénios e contratos de prestação cté serviços; firmar contratos de comodato; e tudo mais 
que se relacione com a empresa autoRizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, 
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer 
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002) 

Apos as devidas aliterações os sócios resolvem consolidar seu Conirato Social. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE  
CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP 

Carmelito Oliveira Santos, brasileiro, natural de salvador-Bahia, nascido em 
19.10.1939, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o n.° 792.304.235-72, portador da 
Carteira de Identidade n.° 10003820 44 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua João Felício 
Souza Leão n.°  105, Ipitanga, Lauro de Freitas-Bahia, CEP 42.700-000; Gilberto Correia 
dos Santos, Brasileiro, Solteiro, natural de Salvador-Ba, empresário, nascido em 
07.04.1980, portador da carteira de Identidade n.° 10113988 85 SSP/Ba e CPF n.° 
002.469.015-51, residente e domiciliado nesta capital na Rua Barreto de Brito n.° 10, 
Boca do Rio, CEP 41710-280 e Mauro Roberto Oliveira Bacellar Filho, Engenheiro Civil, 
CREA/BA n.° 66.515, brasileiro, maior, natural de São Sebastião do Passé - Bahia, nascido 
em 18/01/1987, solteiro, portador da carteira de identidade RG n.° 11415489 92, expedida 
pela SSP/BA. e CPF (ivIF) sob n.° 027.014.515-07, residente e domiciliado na Rua João 
Felício Souza Leão n ° 105, Ipitanga, Lauro de Freitas-Bahia, CEP 42700-000; únicos sócios 
componentes da Sociedade Empresaria Limitada, que gira nesta praça sob a razão 
social de CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP, com sede e domicilio na Rua Valdomiro 
Rodrigues n.° 103, Edifício Revi Center, Sala 102, Centro, CEP 42700-000, Lauro de 
Freitas-Ba, devidamente Inscrita no CNPJ sob o n.° 41.998.113/0001-05, conforme contrato 
social registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob n.° 29.201.240.488 de 15 
de julho de 1992. Resolvem assim consolidar o contrato social, conforme cláusulas 
abaixo: 

Cláusula Primeira : Denominação Social e Sede 
A Sociedade gira sob a denominação social de CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 

EPP, Com sede e domicilio à Rua Valdomiro Rodrigues n.° 103, Edifício Revi Center, Sala 
102, Centro, CEP 42700-000, Lauro de Freitas-Ba. 

Cláusula Segunda : O Capital Social é R$ 2.300.000,00 ( dois milhões e trezentos mil 
reais) , divididos em 2.300.000 ( dois milhões e trezentos mil ) quotas no valor unitário de R$ 
1,00 ( UM REAL) cada, totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios assim distribuído: 
NOME DO SÓCIO 	 N.° DE QUOTAS 	% 	VALOR DO CAPITAL 
Gilberto Correia dos Santos 	 115.000 	5,00 	R$ 	115.000,00 
Carmelito Oliveira Santos 	 1.150.000 	50,00 	R$ 	1.150.000,00 
Mauro Roberto Oliveira Bacellar Filho 	1.035.000 	45,00 	R$ 	1.035.000,00 

TOTAL  	2.300.000 	100,00 	R$ 2.300.000,00 

Cláusula Terceira: Objeto Social 
O objeto da sociedade é o seguinte : Construção de edifícios; construção de 

instalações esportivas e recreativas; Instalação e manutenção elétrica; serviço de pintura de 
edifícios em geral; Locação de mão de obra temporária; Obras de terraplanagem; Construção 
de rede de abastecimento, de água, coleta de esgoto; Obras de urbanização — ruas, praças, e 
calçadas; Serviço de limpeza urbana e varrição de ruas; Serviço de instalação e manutenção 
elétrica: Serviço de jardinagem e paisagismo em geral; Serviço de higienização e conservação 
de imóveis; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 
montagem de instalações industriais e estruturas metálicas; Construção de rodovias e ferrovia; 
locação de Máquinas, veículos e equipamentos. 
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Cláusula Quarta : Inicio de atividades e Prazo de duração 
A sociedade iniciou sCia$ ptlyiqapas arp 14/07/1992 e seu prazo de duração é 

indeterminado. (art. 997, II, CC/20P4,) .•.a 	f.,  

Cláusula Quinta: Cessão e Transferkiicia de Quotas 
As quotas são indivisíveis e no poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 

consentimento do outro sócio, 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. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002) 

Cláusula Sexta: Responsabilidade dos Sócios 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002). 

Cláusula Sétima : Administração 
A administração da sociedade caberá ao(s) Sr. (s ) Carmelito Oliveira Santos, 

Gilberto Correia dos Santos e Mauro Roberto Oliveira Bacellar Filho, isoladamente com os 
poderes e atribuições de representar a sociedade perante Orgãos públicos Federais, Estaduais 
e Municipais; Bancos; assinar contratos de empréstimos/financiamentos; firmar convênios e 
contratos de prestação de serviços; firmar contratos de comodato; e tudo mais que se' 
relacione com a empresa autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002). 

Cláusula Oitava : Término do Exercício Social 
Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 

contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002). Nos quatro meses seguintes ao 
término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 20  e art. 1.078, CC/2002). 

Cláusula Nona: Deliberação das Contas 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as 

contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2°  e art. 

1.078, CC/2002). 

Cláusula Décima Filial e Outras Dependências 
A sociedade poderá, a qualquer tempo , abrir filiais e outros estabelecimentos , no 

país ou fora dele , por ato de sua administração ou por deliberação dos sócios. 

Cláusula Décima Primeira : Retirada" Pro-Labore " 
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de 'pra 

labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Segunda : Dissolução da Sociedade 
O falecimento , a interdição , a inabilitação, e qualquer outra situação que implique em 

dissolução da sociedade permitirão ao ( s ) sócio ( s ) remanescente ( s ) a admissão de um 
novo sócio para a continuidade da empresa , procedendo da seguinte forma : 

O ( s ) sócio remanescente( s) promoverá ( ão ) um balanço , no prazo de 30 ( trinta ) dias 
da data da ocorrência, para apuração dos haveres da sociedade; 

O (s) sócio (s) remanescente (s) e/ou sócio (s) admitido (s) pagará (ão) , a quem de direito , 
de acordo com a lei , em moeda corrente , no prazo de 180 ( cento e oitenta ) dias da data do 
balanço , em parcelas mensais atualizadas monetariamente pelo índice que se aplicar ao caso, 

valor do capital e lucros acumulados que couber ao sócio falecido, interditado ou inabilitado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002) 
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Ass: 	  
Nome : merson E•ia.r/- do liveira Bacellar 

Ass: 
Nome: Ma 

Ass: 
Nome: Carmeli 

iveira Bacellar Filho 

iveira Santos 

Cláusula Décima Terceira: Foro 

	

Fica eleito o foro da cidade d 	alvaor,â,stOo da Bania , para qualquer ação fundada 
neste contrato. 	

• . 	c. • iv 	ff • • 	G 	Wê *0 • • a 	• 	• 

	

****** * 	,r • 	•P frp it 
Cláusula Décima Quarta: Declaração de Desimpedimento 

(Os) Administrador(es) deçNra(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) 
impedidos de exercer a administração 'da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública,ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002) 

E, estando os sócios justos e contratados ,assinam este instrumento em 3 ( 
três ) vias de igual teor e para o mesmo efeito obrigando-se , desde já , a cumprir fielmente , 
em seus termos , as cláusulas acima , 

Lauro de Freitas (Ba) , 05 de Abril de 2017 

Assinaturas/Nomes dos Sócios 

Ass:C, -1/ a,044,6k- 	5/1/11/ál  
Nome: Gilberto- 	Correia dos Santos 

IT.. ,... JUNTA_COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA ' 

',....0  . 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/05/2017 SOB NP: 97667728 

\ 
JUCEOprot,„„,„, 17/482321-5, DE 311(55/2017  

`. 

Emproem:29 2, 01240,18   
CONSTALTrORA tIAXAORT LIMA EPP HÉLIO PORTELA RAMOS 

SECRETARIO-GERAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida 
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notaria] e Registrai no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
https://corregedoria.fipb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUTORA MAXFORT LTDA - EPP tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUTORA MAXFORT 
LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0411112020 08:21:45 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 100  e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUTORA MAXFORT LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site hrips://autdigitalazevedobastos.not.br  e informe o Código de Autenticação Digital.. 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 41870912191058480791-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc51a3208a9c870c096dfe8b342b078df6685053323012c4f9d1c01a6b64796bf917eeef103d7afbda3a5b74bdde818df22  
cf8d98dca2b9de5052ae9253bddef3 

PresIdêncla da RepUblica 
Casa Civil 

edida Provisdria N. 2.2143- 
de 24 de agosto de 2001. 

ICP 
Brasil 
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BDI PARA ITENS DE MERO 
FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

TCU TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 	 TC 036.076/2011-2 

ACÓRDÃO N°2622/2013 — TCU — Plenário 

Processo n. TC 036.076/2011-2. 
Grupo I; Classe de Assunto: VII — Administrativo. 
Interessado: Tribunal de Contas da União. 
Órgão: Tribunal de Contas da União. 
Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
Representante do Ministério Público: não atuou. 
Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação — SecobEdif. 
Advogado constituído nos autos: não há. 

Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do estudo desenvolvido por grupo de 

trabalho constituído por membros de várias unidades técnicas especializadas deste Tribunal, com 
coordenação da Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação — SecobEdif, em 
atendimento ao Acórdão n. 2.369/2011 — Plenário, com o objetivo de defmir faixas aceitáveis para 
valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) específicas para cada tipo de obra pública e 
para aquisição de materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da 
adequabilidade dos percentuais para as referidas taxas adotados em dois julgados desta Corte de Contas 
(Acórdãos ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenário, com utili7ação de critérios contábeis e 
estatísticos e controle da representatividade das amostras selecionadas. 

9.1. determinar às unidades técnicas deste Tribunal que, nas análises do orçamento de obras 
públicas, utilizem os parâmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em substituição aos 
reii,iis contidos nos Acórdãos ns. 325/2007 e 2.369/2011: 

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA 

TIPOS DE OBRA 1"Quartil Médio 3" Quartil 

CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00% 

CONSTRUÇAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS 

20,76% 24,18% 26,44% 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇO ES 
E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

24,00% 25,84% 27,86% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95% 

14,02% 16,80% 

9.2. orientar as unidades técnicas deste Tribunal que: 
9.2.1. nas análises do orçamento de obras públicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos 

patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acórdão, procedam ao exame pormenorizado dos itens que 
compõem essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame os seguintes percentuais obtidos no 
estudo de que tratam estes autos, levando-se sempre em consideração as peculiaridades de cada caso 
concreto: 
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TIPOS DE OBRA 

ADMINIS TRAÇ AO 
CENTRAL 

SEGURO + GARANTIA RISCO 

1"Quartil Médio 3" Quartil 1" Quartil Médio 3" Quartil 1" Quartil Médio 3" Quartil 

CONSTRUÇAO 	DE 
EDIFÍCIOS 

3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27% 

CONSTRUÇAO 	DE 
RODOVIAS E FER-
ROVIAS 

3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% 0,97% 

CONSTRUÇAO DE 
REDES DE ABAS- 
TECIMENTO 	DE 
ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONS-
TRUÇÕES CORRE-
LATAS 

3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74% 

CONSTRUÇÃO 	DE 
MANUNTEÇÃO DE 
ESTAÇÕES E RE-
DES DE DISTRIBUI-
ÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97% 

OBRAS 	PORTUA- 
RIAS, 	MARÍTIMAS 
E FLUVIAIS 

4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16% 

TIPOS DE OBRA 

DESPESA FINANCEIRA LUCRO 

1"Quartil Médio 3° Quartil 1° Quartil Médio 3° Quartil 

CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96% 

CONSTRUÇAO DE RODOVIAS 
E FERROVIAS 

1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69% 

CONSTRUÇAO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONS-
TRUÇÕES CORRELATAS 

0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40% 

CONSTRUÇAO DE MANU 1EN- 
ÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENER-
GIA ELÉTRICA 

1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51% 

OBRAS PORTUARIAS, MARI- 
TIMAS E FLUVIAIS 

0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 

- 

10,43% 

BDI PARA ITENS DE MERO F 
EQUIPAMENTOS 

PARCELA DO BDI 1"Quartil 	Médio 3" Quartil 

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL 

1,50% 3,45% 4,49% 

SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82% 

RISCO 0,56% 0,85% 0,89% 

DESPESA FINACEIRA 0,85% 0,85% 1,11% 

LUCRO 3,50% 5,11% 6,22% 
9.2.2. na verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras publicas, utilizar 

como referência do impacto esperado para os itens associados à administração local no valor total do 
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res oercentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos: 
Percentual de Administração Local inserido no Custo Direto 1° Quartil Médio 3° Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3,49% 6,23% 8,87% 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68% 

COSNTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES 
CORRELATAS 

4,13% 7,64% 10,89% 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

1,85% 5,05% 7,45% 

OBRAS PO RTUARIAS, MARIT IMAS E FLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09% 

9.3. determinar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que. 
9.3.1. constitua grupo de trabalho, sob sua coordenação, para elaboração de estudos técnicos 

para a construção de composições referenciais para itens orçamentários associados à administração 
local, com vistas a estabelecer parâmetros de mercado para subsidiar a elaboração e a análise dos 
orçamentos de obras publicas, em consonância com os dispositivos legais previstos no Decreto a 
7.983/2013, em especial no art. 17, contando com a participação dos órgãos e entidades responsáveis 
pela manutenção de sistemas de referência de preços de obras públicas da Administração Pública 
Federal, a exemplo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — Dnit, da Caixa 
Econômica Federal, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnafipa — 
Codevasf da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República — SEP/PR, da Eletrobras, 
dentre outros, e encaminhe a este Tribunal, no prazo de cento e vinte dias, os resultados dos aludidos 
estudos; 

9.3.2. oriente os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a: 
9.3.2.1. discriminar os custos de administração local, canteiro de obras e mobilização e 

desmobilização na planilha orçamentária de custos diretos, por serem passíveis de identificação, 
mensuração e discriminação, bem como sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado por 
parte da Administração Pública, em atendimento ao principio constitucional da transparência dos 
gastos públicos, à jurisprudência do TCU e com fundamento no art. 30, § 6°, e no art. 40, inciso XIII, 
da Lei n. 8.666/1993 e no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013; 

9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a 
administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se 
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, 
desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas 
do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no 
arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993; 

9.3.2.3. adotar, na composição do BDI, percentual de 1SS compatível com a legislação 
tributária do(s) município(s) onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de 
definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva 
alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 
8°, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 

9.3.2.4. estabelecer, nos editais de licitação, que as empresas sujeitas ao regime de tributação 
de incidência não cumulativa de PIS e COF1NS apresentem demonstrativo de apuração de 
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BD1 
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos 
créditos previstos no art. 3° das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços 
contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação 
tributária; 
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9.3.2.5. prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes 
pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição 
do BDI que sejam compatíveis com as aliquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no 
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não 
inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, 
Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 30, da referida Lei Complementar; 

9.3.2.6. exigir, nos editais de licitação, a incidência da taxa de BDI especificada no 
orçamento-base da licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre 
que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo 
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto n. 
7.983/2013; 

9.4. encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser proferido, acompanhado do Relatório e da 
Proposta de Deliberação que o fundamentam, à Câmara Brasileira da Indústria da Construção — CBIC; 
ao Sindicato Nacional da Indústria de Construção Pesada — Sinicon e à Fundação Getúlio Vargas — 
FGV, bem como ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — Dnit e à Caixa 
Econômica Federal que são os responsáveis pelos principais sistemas de referência de preços 
utilizados nas auditorias de obras públicas, respectivamente, o Sicro e o Sinapi; 

9.5 determinar à Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação — 
SecobEdif que constitua processo apartado para acompanhamento do cumprimento das determinações 
contidas no subitem 9.3 destes autos; 

9.6. arquivar os presentes autos. 

Ata n°37/2013 — Plenário. 
Data da Sessão: 25/9/2013 — Ordinária. 
Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2622-37/13-P. 
Especificação do quorum: 

13.1. Ministros presentes: Valmir Campeio (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler, Raimundo Carreiro e José Jorge. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa 
(Relator). 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

(Assinado Eletronicamente) 	 (Assinado Eletronicamente) 
VALMIR CAMPELO 	 MARCOS BEMQUERER COSTA 

na Presidência 	 Relator 

Fui presente: 

(Assinado Eletronicamente) 
LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral, em exercício 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade,  informando o código 50445565. 



OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada 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 

COMPOSIÇÃO DO BDI NÃO DESONERADO APRESENTADO PELA MB ENGENHARIA 

1.0 CALCULO DO BDI 

CUSTOS INDIRETOS PERCENTUAL 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5,50% 

SEGURO 0,50% 

GARANTIA 0,50% 

RISCO 1,27% 

TOTAL 7,77% 

DESPESAS FINANCEIRAS PERCENTUAL 

DESPESAS FINANCEIRAS 1,39% 

TOTAL 1,39% 

TRIBUTOS PERCENTUAL 

PIS 0,28% 

CONFINS 1,29% 

ISS 2,51% 

CPRB (desoneração da folha) 0,00% 

TOTAL 4,08% 

LUCRO PERCENTUAL 

LUCRO 8,96% 

TOTAL 8,96% 

BD I: 24,12% 

LEGENDA 

AC = Administração central 5,50% 

DF = Despesas financeiras 1,39% 
S+G = Seguro +Garantia 1,00% 
R = Risco 1,27% 
L = Lucro 8,96% 
I = Tributos 4,08% 

BDI = Valor calculado 24,12% 
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OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada 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 

COMPOSIÇÃO DO BDI DESONERADO COM AS TAXAS UTILIZADAS PELA MB ENGENHARIA 

1.0 CALCULO DO BDI 

I. CUSTOS INDIRETOS PERCENTUAL 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5,50% 
SEGURO 0,50% 
GARANTIA 0,50% 
RISCO 1,27% 

TOTAL 7,77% 

DESPESAS FINANCEIRAS PERCENTUAL 

DESPESAS FINANCEIRAS 1,39% 
TOTAL 1,39% 

TRIBUTOS PERCENTUAL 

PIS 0,28% 
CONFINS 1,29% 
ISS 2,51% 
CPRB (desoneração da folha) 4,50% 

TOTAL 8,58% 

LUCRO PERCENTUAL 

LUCRO 8,96% 
TOTAL 8,96% 

BDI: 30,23% 

LEGENDA 

AC = Administração central 5,50% 
DF = Despesas financeiras 1,39% 
S+G = Seguro +Garantia 1,00% 
R = Risco 1,27% 
L = Lucro 8,96% 
I = Tributos 8,58% 
BDI = Valor calculado 30,23% 
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