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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

DESIGNADA PELA PORTARIA N° 41/2022 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BA. 

"De igual modo, a aceitação de BDI em valor superior ao definido como teto 

pelo edital não se configura vício insanável ensejador de anulação do Pregão 

357/2015. Ademais, essa questão foi expressamente examinada quando da 

prolação do acórdão de mérito, haja vista a própria decisão trazer a medida 

capaz de convalidar a impropriedade, qual seja a determinação para que a 

contratação só seja efetivada com a exclusão da diferença entre o BOI ofertado 

(27,5%) e o apresentado no edital (25%).(...).No caso concreto, não considero 

que essas circunstâncias tenham causado prejuízo à contratação, dado que a 

empresa vencedora apresentou proposta com desconto de cerca de 3,30% em 

relação ao valor estimado pela administração.(.. ) Ainda assim, pondero refletir 

sobre a alegação, uma vez que este Tribunal há tempos se debruça sobre o 

tema dos critérios e valores acerca da taxa conhecida como BDI.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 dos sistemas 

utilizados pela Administração e das pesquisas de mercado, em casos de 

lacunas nos mencionados referenciais." (Acórdão 2738/2015-Plenário, TC  n  
014  01; 

NO "watt  36'99  
?xes t  

Vta  

A ALTA TENSÃO SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 16.284.937/0001-76, com sede na 

Chácara Alta Tensão, S/N, Ilha de São Gonçalo dos Campos — BA CEP: 44.330-000, 

neste ato representada por seu sócio, o Sr. Rogério Cezar Gomes Malaquias, 

brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n° 347.493.225-04, portador da Carteira de 

Identidade n° 1.800.710-41, tempestivamente, conforme permitido no artigo 109, da 

Lei n° 8666/93, em tempo hábil, vem à presença de Vossa Senhoria,apresentar: 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
	

Aftk 
em face da decisão da D. Comissão de Licitação, proferida na Sessão de 

Julgamento da Proposta de Preços, realizada em 27/07/2022, que DESCLASSIFICOU 
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do certame a empresa ALTA TENSÃO SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, 

ora Recorrente, o que faz com fulcro nos fundamentos adiante expostos: 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A Recorrente através da publicação da ATA DE JULGAMENTO — 

PROPOSTAS na data de 29/07/2021, contendo o julgamento das propostas 

comerciais, sobre a decisão da Comissão, tomou conhecimento da sua 

desclassificação. Assim, considerando que o Edital determina o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da intimação do ato, conforme artigo 109 da Lei 8.666/93, tempestivo o 

presente recurso, cujo prazo final esgota-se em 04/08/2021. 

DA SÍNTESE PROCESSUAL E FÁTICA. 

O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO 

SALVADOR — SUCOP publicou o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 012/2022, sendo 

tal licitação, do tipo "Menor Preço", regida nos termos das Leis ng 8.666, de 21.06.93, 

alterada pela Lei ng 8.883, de 08.06.94, Leis Complementares n2  123/2006 e 147/2014, pela Lei 

Municipal ng 4.484/92 no que couber e Lei Municipal ng 8421/2013, visando à contratação de 

"Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de subestação 

elétrica na Casa das Histórias e Arquivo Público Municipal, localizado na Rua Portugal, M2  2, Comércio, 

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.", obedecendo ao escopo dos serviços e demais disposições do edital. 

O procedimento licitatório teve seu prosseguimento com a abertura das 

propostas de preços na data e horário previstos, no dia 26 de julho de 2022, às 10:00 

horas. 

Por conseguinte, no dia 27 de julho de 2022, às 09:00 horas, em sessão 

interna, os membros da comissão permanente de licitação, analisaram e julgaram as 

propostas dos licitantes da seguinte forma:  
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"Aberta a sessão, de logo foi analisada a manifestação registrada 

na Ata da Sessão Publicade26/07/2022, pelo representante da 

empresa GQ CONSTRUCOES"que a empresa ALTA TENSA() 

apresentou BDI incompatível com o modelo do Edital, que 

apresentou BDI desonerado". Os preços apresentados na 

planilha orçamentária fornecida no processo licitatário consideram 

custos com Encargos Sociais "Não Desonerados" (INSS incluído 

nos encargos sociais sobre a Mão de Obra nas composições de 

preço), cujo percentual adotado consta no cabeçalho da planilha. 

No entanto, a empresa ALTA TENSÃO SERVICOS E MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA, apresentou um BDI Desonerado..." 

( ) 

"Desta forma, foi aplicada a regra contida no Edital, restando 
consignada a seguinte decisão: i) DESCLASSIFICAR a nr000sta da 
licitante ALTA TENSA° SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA, pelo seguinte motivo:apresentar proposta com BDI acima do 
previsto na Planilha orçamentária e no anexo VI, bem como acima do 
que determinado pelo Acórdão/TCU n° 2622/2013,que fixa o valor 
máximo de 25,00%, para o objeto do Edital. Base Legal: subitens 
14.1.1e 14.1.3.1do Edital e art.48,I, da Lei 8.666/93." 

Com o máximo respeito, a decisão não deve prevalecer, porquanto a ALTA 

TENSÃO SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. deve ser classificada, uma 

vez que apresentou sua Proposta de Preços em conformidade com as exigências 

editalicias, conforme será demonstrado a seguir. 

DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO 

a) DA PLANILHA BDI — DO SERVIÇO 

Inicialmente, importa esclarecer que a empresa Alta Tensão Serviços e 

Materiais Elétricos Ltda., apresentou BDI compatível com o modelo do Edital, o qual 

apresenta em sua planilha BDI desonerado, conforme se verifica do anexo VI.  À  
Veja-se: 

/r\  
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OBRA: 
	

SUBESTAÇÃO DA CASA DA HISTORIA E ARQUIVO PÚBL4pd1UNICIPAL 

OCAL: 	Rua Portugal. n° 2. Comercio 

ALTA TENSA-  e 

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS URDIR 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ED/F1C 

AS (DESONERADO) 
BES 

Grupo A DESPESAS INDIRETAS  

AC Administração central 

SG Seguros e Garantas 0,80 

R Risco 1,27 

Total de grupo A 5,07 
Grupo 13 DESPESAS FINANCEIRAS 

DF Despesas Financeiras 1.23 
Total do tinem 61  1,23 

Grupo C LUCRO 

_ 	1 Lume 6.16 
Total do grupo C 6,15 

Grupo D TRIBUTOS 

D.1 PIS 0.65 

0.2 COFINS 3.00 

0.3 ISSON 3.00 

13.4 CPRB 0.00 

Total de grupe O 6.06 

para o cálculo do B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas) Fórmula 

BOI a O1PAC+SG+R)(1+DI9(1+1)/(1-0))-1 	 2111,9455 

Assim, percebe-se que a planilha de BOI apresentada pela Recorrente 

encontra-se em conformidade com o edital, porquanto o modelo fornecido em 

seu anexo VI, asseverou que a composição da Taxa de Benefícios e Despesas 

Indiretas solicitada é DESONERADO! 

Nesse sentido, a Aita Tensão Serviços e Materiais Eiétricos Ltda., 

compôs sua planilha com o BDI desonerado, fazendo seus cálculos de acordo com o 

seu regime tributário, qual seja, o Simples Nacional, conforme determinado no 

item 12.BDI. do referido edital. 

De outro modo, verifica-se que a razão do BOI apresentado pela 

Recorrente ter sido acima do previsto na planilha orçamentária, ocorreu por erro 

contido no próprio Edital, que afirmou em seu anexo VI, que o utilizado seria o 

DESONERADO, razão pela qual não pode a licitante, ora Recorrente, ser 

prejudicada pelo equívoco da Administração. 

Por conseguinte, importa salientar que, ainda com o BOI acima do 

previsto na planilha orçamentária, a proposta apresentada pela Recorrente é a mais 

vantajosa para a Administração, uma vez que ofertou um Fator "K" de 0,88, sendo o 

menor valor apresentado dentre as propostas apresentadas. 
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Nesse diapasão, pode-se concluir que o fato do BDI apresentado estar 

acima do previsto na planilha orçamentária, não possui o condão de desclassificar a 

ora Recorrente, mormente por tal fato ser instituído por erro contido no próprio edital. 

Além disso, considerando que a Administração perquire a proposta mais 

vantajosa, desclassificar a Recorrente poderia incorrer em dano ao erário, haja vista 

a Alta Tensão Serviços e Materiais Elétricos Ltda ter apresentado a melhor 

proposta do certame, como dito alhures. 

Sobre o assunto, vale trazer o entendimento pacifico do TCU. Veja-se: 

"De igual modo, a aceitação de BDI em valor superior ao definido 

como teto pelo edital não se configura vício insanável ensejador de 

anulação do Pregão 357/2015. Ademais, essa questão foi 

expressamente examinada quando da prolação do acórdão de mérito, 

haja vista a própria decisão trazer a medida capaz de convalidar a 

impropriedade, qual seja a determinação para que a contratação só 

seja efetivada com a exclusão da diferença entre o BDI ofertado 

(27,5%) e o apresentado no edital (25%).(...).NO caso concreto, não 

considero que essas circunstâncias tenham causado prejuízo à 

contratarão dado nue a empresa vencedora apresentou 

proposta com desconto de cerca de 3,30% em relação ao valor 

estimado pela administração.(...) Ainda assim, pondero refletir sobre 

a alegação, uma vez que este Tribunal há tempos se debruça sobre o 

tema dos critérios e valores acerca da taxa conhecida como BDI.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 dos sistemas utilizados pela 

Administração e das pesquisas de mercado, em casos de 

lacunas nos mencionados referenciais." (Acórdão 2738/2015-

Plenário, TC 011.586/2015-0, relator Ministro Vital do Rêgo, 

28.10.2015.) 
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b) DO ACÓRDÃO DO TCU N°2622/2013 

Nesse ponto, de logo vale esclarecer que não consta do edital Tomada 

de Preço n° 012/2022, qualquer menção a limitação da porcentagem do BDI pelo 

Acordão/TCU n°2622/2013, razão pela qual a Recorrente não pode ser desclassificada 

por não respeitar o limite recomendado pelo referido acórdão. 

De outro tanto, salienta-se que o Acórdão/TCU n° 2622/2013, regula a 

porcentagem de BDI, fornecendo algumas tabelas que mostram as porcentagens de 

BDI que o TCU julga serem adequadas para cada tipo de obra 

Nesse sentido, devemos destacar que o objeto do indigitado 

procedimento licitatório 	"Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 

implantação de subestação elétrica na Casa das Histórias e Arquivo Público Municipal/  localizado na 

Rua Portugal, ng 2, Comércio, 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.", ou seja, é um serviço que envolve energia elétrica. 

Seguindo por esta conclusão, caso o edital apresentasse limite a 

porcentagem do BDI pelo Acórdão/TCU n° 2622/2013, esta porcentagem seria de 

27,86%, correspondente a descrição "CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA" do referido 

acórdão. 

Deste modo, verifica-se erro da ata de julgamento quanto à classificação do 

tipo de obra, onde consta que o tipo de obra do empreendimento é "construção e 

reforma de edifícios", limitando o valor máximo de BDI a 25,00%. 

Ainda, é de bom alvitre explicar que a exigência da utilização das 

porcentagens que o mencionado acórdão se refere, é ao efeito "NÃO DESONERADO", 

e como a Recorrente, utilizou-se do modelo do anexo VI do edital, o qual assegurou 

que a composição da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas solicitada é 

DESONERADO, vale repisar, esta, corretamente não se limitou as referidas 

porcentagens. 
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Nessa toada, ver-se o descompasso na utilização do Acôrdão/TCU n° 

2622/2013, o qual, inclusive, estabelece que na composição do BDI deve ser adotado o 

percentual de ISS compatível com a legislação tributária do município onde serão 

prestados os serviços previstos da obra, entretanto observa-se que as demais 

empresas classificadas utilizaram percentuais de 3%, sendo que o ISS do município de 

Salvador é de 5%. 

Nesse sentido, caso o Acórdão/TCU n° 2622/2013, tivesse sido utilizado 

como parâmetro para o edital, as empresas que foram classificadas, teriam que ser 

consideradas desclassificadas, porquanto a emprego errôneo do ISS na base de 

cálculo, poderia trazer divergência no valor final, causando assim impacto financeiro ao 

erário. 

Por fim, ressalta que não pode a Recorrente ser penalizada pelo erro contido 

no edital, principalmente por esse erro ser possível de reconsideração da 

Administração. 

DO REQUERIMENTO 

Diante a todo exposto, requer a V. Senhoria que: 

Seja reconsiderada, in tatum, a decisão que declarou 

desclassificada a empresa ALTA TENSÃO SERVIÇOS E MATERIAIS 

ELÉTRICOS LTDA., para classificá-la, tendo em vista ter apresentado 

BDI compatível com o modelo do Edital, o qual apresenta em sua 

planilha BDI desonerado, além de ter apresentado a proposta mais 

vantajosa; 

Que suspenda o certame licitatório até que se aprecie presente 

recurso; 
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Seja provido, em todos os seus termos, o presente recurso, e por 

isso mesmo atendido os seus pedidos, para imposição e prevalência 

da lei, da doutrina e dos princípios da moralidade administrativa, a 

publicidade, a ampla defesa e a LEGALIDADE. 

Não sendo reconsiderada a decisão, REQUER se digne Vossa 

Senhoria em fazer a remessa do presente recurso à autoridade que lhe 

for imediatamente superior, afim de que a mesma o aprecie, 

conhecendo-o e dando-lhe provimento. 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

Feira de Santana, 03 de agosto de 2022. 

Alta Tensão Serviços e Materiais Elétricos Ltda - EPP 
16.284.937/0001-76 

Rogério Cezar Gomes Mala quias 
Diretor Presidente 
RG 1.800.710-41 

CPF 347.493.225-04 
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