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Protocolo: 15110/2018 Edital: CP Nº LIC. 2.0079/2019 

Objeto: 
REFORMAS DA COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE SESI DE 
PATO BRANCO 

Critério de 
julgamento 

Menor preço GLOBAL 

Abertura: 28 05 2019 

 

Recorrente: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA 

Recorrida: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestivo o recurso apresentado pela empresa CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA no dia 

03 de junho de 2019 as 11h24min, via e-mail, contra o julgamento de proposta publicado em 

31 de maio de 2019. 

 Oportunizadas as contrarrazões, o prazo transcorreu em branco.  

2. 

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

A recorrente CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA alega em suas razões recursais: 

 

1) Que a Comissão de Licitação entendeu por desclassificar a empresa pelo seguinte motivo: “A 

empresa Construtora Dinâmica, apresentou na proposta impressa, o cálculo de composição 

de BDI com 20,51% em modelo e memória de cálculo diferente do disponibilizado, 

manifestando o percentual de 1,20% do ISS para ser aplicado sobre o valor total da obra. Em 

seu arquivo eletrônico apresentou o modelo disposto em edital, onde representa o valor do 

BDI com 20,51%, aplicando o percentual de ISS proporcional ao valor da mão de obra, neste 

caso 0,66%, verificado que foram apresentados os mesmos percentuais disponibilizados pelo 

SESI. Portanto, a empresa Construtora Dinâmica, apresentou dois arquivos para o seu BDI, 

dificultando a análise e julgamento de sua proposta, embora o total seja de 20,51% em 

ambas as planilhas, em uma há o percentual de 1,20% e na outra 0,66% para o ISS. Desta 

forma, não atende ao item 2, letra “a” do Anexo II do Edital, restando DESCLASSIFICADA, 

também, pelo item 5.7 do preâmbulo do edital, o qual frisa que serão desclassificadas as 

propostas que dificultarem o julgamento; ” 

2) Que não apresentou duas composições diferentes de BDI. Que apresentaram composição 

impressa e assinada em conjunto com a planilha e o cronograma físico financeiro; 

3) Que enviaram as planilhas em arquivo digital e que são as mesmas impressas e inseridas no 

envelope de proposta; 

4) Defende que o BDI permaneceu o mesmo, que cada empresa pode ter seu BDI próprio, que o 

BDI não é um índice absoluto; 

5) Cita julgados e doutrina sobre aceitação do percentual do BDI acima do definido em edital, 

em atenção aos princípios da economicidade e da eficiência, devendo ser aplicados o 

formalismo moderado diante da ofensa constatada a vinculação ao instrumento convocatório. 

6) Menciona artigo de lei que veda aos agentes públicos exigir critérios rigorosos que resultem 
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na diminuição de empresas concorrentes e que a exigência fere o princípio da legalidade. 

7) Que a exclusão da Recorrente tende somente a frustração do caráter competitivo da 

concorrência, comprometendo a legalidade do procedimento licitatório. 

8) Requer por fim a reforma da decisão proferida, considerando classificada a proposta da 

Recorrente.  

3. 

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO  

1. A apresentação da composição do BDI, um dos itens exigidos no edital, é de fundamental 

importância para termos conhecimentos de como a empresa chegou ao valor global 

apresentado, e que consta todos os itens relacionados no acórdão nº 2622/2013 do Tribunal de 

Contas da União. 

2. A decisão para a desclassificação da proposta baseou-se nas disposições contidas no 

instrumento convocatório, onde diz que “serão desclassificadas as propostas que dificultarem o 

julgamento”, e, complementando a decisão da Comissão, a empresa também não atendeu ao 

item 2, letra “a” do Anexo II do edital. 

3. Foi verificado que a Recorrente apresentou na proposta impressa cálculo de composição do 

BDI com memória de cálculo diferente do disponibilizado pelo Sesi/Senai, sendo apresentado 

alíquota de 1,20% de ISS. Já o arquivo digital apresentado seguia o modelo disposto em edital e 

apresentava alíquota de 0,66% de ISS. 

4. Em virtude de alteração realizada no modelo fornecido para apresentação da proposta 

comercial, a Recorrente apresentou duas propostas comerciais para a mesma licitação, 

impossibilitando o julgamento. A exigência de apresentação da proposta comercial em arquivo 

digital tem por finalidade acelerar a análise de sua aceitabilidade por parte da equipe técnica, 

sendo assim deve ser idêntica à proposta impressa. 

5. Ademais, mesmo que a proposta apresentada em meio digital fosse desconsiderada, a 

proposta impressa apresenta erro de cálculo com relação ao Imposto Sobre Serviços – ISS. 

6. O percentual de ISS apresentado na proposta impressa incide sobre o valor total da obra 

licitada e se deu em virtude de alteração indevida na fórmula de cálculo fornecida no modelo 

disponibilizado pelo Sesi/Senai. 

7. Na composição do BDI, o percentual de ISS deve ser compatível com a legislação tributária 

do município de Pato Branco, local onde serão prestados os serviços. A legislação do município 

de Pato Branco, através da Lei Complementar nº 001/1998, estabelece alíquota do ISS em 2%, 

sendo a base de cálculo do imposto o valor total do serviço, nela não se incluindo o valor dos 

materiais. 

8. Assim, o percentual correto de ISS que incide sobre o valor da mão de obra é de 0,66%, e 

não 1,20% apresentado pela Recorrente. 

9. Corrobora a tese de desclassificação o entendimento do doutrinador Marçal Justen filho ao 

dispor que: Não é incomum que o sujeito adote projeção incorreta relativamente à carga 

tributária ou quanto a outros encargos incidentes sobre a execução da 

prestação...Rigorosamente essa é uma hipótese de desclassificação da proposta. Se o sujeito 

equivocar-se quanto à formação de seus custos, é evidente que a sua proposta estará eivada de 

defeito. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 17ª ed., pág. 1023, Marçal 

Justen Filho). 



 
 
 

 
JULGAMENTO DE RECURSO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC. 2.0079/2019 
 

 
 

 

3 / 3

10. Nesse mesmo sentido, encontra-se o Acórdão nº 395/2005, proferido pelo Plenário 

do Tribunal de Contas da União: “[...] Com efeito, ao admitir uma proposta com tais imperfeições, 

a administração pública pode ficar sujeita a uma posterior oposição de dificuldades para a 

execução contratual de parte da empresa. Não seria surpresa se, frustrada a alíquota incerta, 

que possibilitou cotações mais baixas e a adjudicação do objeto, a contratada viesse alegar a 

necessidade de equilíbrio econômico-financeiro, com base, por exemplo, no §5º do art. 65 da Lei 

nº 8.666/93: [...]. Chancelar uma promessa como se fosse uma prescrição de lei, com a boa 

intenção de contratar por menos, pode acabar trazendo consequências danosas para os cofres 

públicos. Além disso, transgride o princípio da legalidade desprezando, no caso, a realidade 

tributária.” (Acórdão nº 395/2005, Plenário, rel. Min. Ubiratan Aguiar). 

11. Sendo assim, com base nos atos da Comissão de Licitações, esta Autoridade 

Competente entende que a empresa CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA não atende aos 

requisitos do Edital de Licitação, e merece continuar DESCLASSIFICADA. 

4. 

 

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta Autoridade Competente para análise do recurso conhece das 

razões recursais, eis que tempestivo, e no mérito o julga: 

1) IMPROCEDENTE, mantendo a decisão da Comissão de Licitação quanto a correta 

DESCLASSIFICAÇÃO da empresa CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA; 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas 

neste julgamento de recurso. Após, proceda-se com as demais fases do processo; 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

Curitiba, 21 de junho de 2019. 

 

ROBERTO MILLER NEUTZLING  
GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA E INVESTIMENTOS 

 
 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 
GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO GESTÃO E ENGENHARIA 

 
 

JOSÉ ANTONIO FARES 
SUPERINTENDENTE DO SESI/PR 

Ciente. De acordo. 

 

Priscila Ranzani Oliva 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Vanessa Cristina de Siqueira 

Comissão de Licitação 

 
Renato Gomes Pierote 

Comissão de Licitação 

 


