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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: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 

Recorrida: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestivo o recurso apresentado pela empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA no 

dia 07 de junho de 2019 as 16h33min, 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 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA alega em suas razões recursais: 

 

1) Que nos termos do Edital 2.0079/2019, os serviços licitados compreendem a execução de 

obra na modalidade de empreitada por preço global, sendo certo que a empresa futuramente 

contratada se obrigará, por sua conta e risco, a arcar com todas as despesas relacionadas à 

aquisição de materiais, pagamento de salários, recolhimento de encargos sociais, impostos e 

taxas;  

2) Que o item 11 do Anexo II do Edital tratou especificamente da responsabilidade da empresa 

contratada pelo recolhimento de tributos incidentes sobre a empreitada global, estabelecendo 

que todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação 

correrão por conta exclusiva da empresa; 

3) Que o Edital não deixou margem para dúvidas: a empresa contratada necessariamente 

deverá considerar a incidência de Imposto sobre Serviços (ISS) sobre o valor total da nota 

fiscal por si emitida, que logicamente deverá abranger a soma dos valores devidos a título de 

mão de obra e de materiais fornecidos para a execução da empreitada por preço global; 

4) Que a Recorrente apresentou suas planilhas econômico-financeiras considerando a 

necessidade de efetuar o devido recolhimento de ISS sobre o valor total da Nota Fiscal, 

conferindo estrita observância à própria legislação municipal aplicável; 

5) Que na planilha de composição do BDI, a Recorrente mensurou o custo tributário do ISS 

incidente sobre a empreitada a partir da lógica aplicação da lógica aplicação da alíquota de 

2% sobre o valor total de todas as Notas Fiscais que serão emitidas durante a execução da 

obra; 

6) Que ao indicar que o impacto de ISS no BDI da obra corresponderá a 2% do valor total da 

empreitada a Recorrente simplesmente conferiu observância às exigências previstas no 
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Edital; 

7) Que em sessão destinada à abertura e julgamento das propostas comerciais, a Recorrente 

fez questão de indicar que as demais licitantes participantes do certame não respeitaram as 

condições previstas no Edital, deixando de atender, ainda, às exigências constantes na 

legislação tributária do Município de Pato Branco, que exige o recolhimento de ISS sobre o 

valor total da empreitada global (não admitindo a exclusão da base de cálculo do imposto dos 

valores relativos aos materiais fornecidos por terceiros); 

8) Que as demais licitantes que participaram do certame (Construtora Solo Ltda, Civilar 

Construções Eireli, Construtora Dinâmica Ltda e JRM Instalações EPP) consideraram devida 

a composição do BDI a partir da aplicação da alíquota de ISS no valor de 0,66% sobre o 

valor total da empreitada, em evidente desconformidade com o Edital e com a legislação 

tributária municipal; 

9) Que as referidas licitantes optaram por consideram a incidência de ISS tão somente sobre a 

mão de obra necessária à execução da obra, desconsiderando a incidência do tributo sobre 

todos os valores relacionados aos materiais fornecidos na empreitada; 

10) Que a Comissão de Licitações optou por desconsiderar os termos do Edital, deixando de 

acolher a manifestação aduzida na Sessão de Julgamento das Propostas Comerciais; 

11) Que o entendimento da Comissão de Licitação supostamente se baseou nos termos do 

Acórdão nº 2.622/2013 do TCU, que, alegadamente, tornaria obrigatória a composição do 

BDI a partir da aplicação da alíquota de ISS apenas sobre o valor da mão de obra, 

desconsiderando a incidência sobre os materiais utilizados na empreitada;  

12) Que o entendimento adotado pela Comissão em realidade não encontra respaldo no Acordão 

nº 2.622/2013 do TCU, desatendendo, ainda, aos temos do Edital e da legislação tributária 

do Município de Pato Branco. Pois  para fins de composição de base de cálculo do ISS no 

BDI, as exigências previstas na legislação aplicável, é completamente vedada a dedução dos 

valores devidos a título de materiais quando inexistir referida autorização na legislação 

pertinente; 

13) Que o contexto do Acordão do  TCU deixou clara a necessidade da observância da legislação 

municipal para a integração de base de cálculo do ISS; 

14) Que antes de adotar qualquer posicionamento a respeito das grandezas que integram a base 

de cálculo do ISS no certame, era imprescindível que a Comissão de Licitações analisasse 

com cuidado a legislação tributária do Município de Pato Branco, identificando a possibilidade 

de exclusão/dedução dos materiais fornecidos no âmbito da empreitada; 

15) Destaca o Código Tributário Municipal de Pato branco – Lei nº 001/98, afirmando que esta 

legislação é clara ao vedar a exclusão/dedução da base de cálculo do ISS de quaisquer 

valores atinentes a materiais que não forem produzidos no local da obra pele próprio 

prestador, desta forma todos os serviços de construção civil prestados em Pato Branco 

devem ser tributados por ISS considerando o preço total dos serviços; 

16) Que no caso de empreitada por preço global, é logicamente necessário que as Notas Fiscais 

encontrem compatibilidade com as medições realizadas periodicamente ao longo da 

execução da obra, sendo evidente que o valor total de cada Nota englobará os valores 

devidos a título de mão de obra e materiais; 

17) Que a Recorrente seja considerada classificada para prosseguir no certame, pois foi a única 
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licitante que efetivamente atendeu com rigor às determinações da legislação municipal 

tributária municipal e no instrumento convocatório; 

3. 

 

Após término dos prazos legais a Comissão de Licitação encaminhou para análise e deliberação da 

Autoridade Competente para decidir o recurso, que procedeu a revisão da fase de habilitação e de 

todos os documentos apresentados, bem como a análise de todas as razões recursais apresentadas.  

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO  

 

A Recorrente foi desclassificada pois de acordo com o Julgamento de Proposta publicado no site do 

Sistema Fiep:  

 

“A empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA – EPP, em seu documento 

físico e eletrônico, referente ao cálculo do BDI, apresentou índice de 2% a ser 

aplicado sobre o valor total da obra, sendo que conforme modelo 

disponibilizado na licitação o cálculo do BDI, deve ser proporcional a 

representatividade da mão de obra no orçamento global da obra, que no caso 

da planilha de licitação a mão de obra representa 33% do valor da obra, ou 

seja, 0,66% de ISS sobre o valor total da obra. Desta forma, a empresa PGC 

resta DESCLASSIFICADA, pois não atende ao item 2, letra “a” do Anexo II do 

Edital”. 

 

Primeiro, a Recorrente alega que: nos termos do Edital 2.0079/2019, os serviços licitados 

compreendem a execução de obra na modalidade de empreitada por preço global, e isto obriga a 

empresa contratada a arcas com todos os impostos.  

A Cláusula Primeira da Minuta Contratual traz: “correm por conta e risco da CONTRATADA todas as 

despesas com a aquisição de materiais, pagamentos de salários, recolhimentos de encargos 

sociais, impostos e taxas incidentes sobre o faturamento, (...)”.   

É obrigatoriedade da Contratada arcar com as despesas destacadas acima, e este “arcar” significa o 

fazer da forma correta. O que seria a forma correta? Informar a alíquota do imposto do ISS 

corretamente, aplicando-o corretamente, como por exemplo, o qual a Recorrente não fez em sua 

proposta, conforme ficará demonstrado na resposta do Recurso.  

 

A Recorrente repete reiteradamente que o Edital, em seu item 11 do Anexo II deixa claro que a 

empresa Contratada arcará com as despesas em relação aos tributos.  

Enfim, é obvio que a empresa vencedora do certame, deverá arcar com as despesas de tributos, já foi 

explicado acima, inclusive transcrevendo a Cláusula Primeira da Minuta do Contrato de Prestação de 

Serviços, a qual diz exatamente isso, que a empresa que for contratada deverá arcar com as 

despesas de tributação. Mais uma vez: arcar com as despesas, significa compor a alíquota 

corretamente, conforme foi disposto na planilha publicada pelo SESI, aplicando os 2% em relação ao 

ISS somente em relação aos serviços executados.  

 

Dentre todas as suas razões, outra argumentação que é constante, é a de que o Edital fala que: “a 
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empresa contratada necessariamente deverá considerar a incidência de Imposto sobre Serviços (ISS) 

sobre o valor total da nota fiscal por si emitida, abrangendo a soma dos valores devidos a título de 

mão de obra e de materiais fornecidos para a execução da empreitada por preço global”. E para 

corroborar com este entendimento, recorta o seguinte trecho do edital:  

e) Com relação ao ISS, as retenções serão conforme municípios abaixo:  

 PATO BRANCO – retenção será no percentual de 2% sobre o total da Nota 

Fiscal / Fatura. Eventuais divergências de recolhimentos apontadas em 

processos de fiscalização do órgão competente serão de responsabilidade do 

prestador de serviço. 

 

Vale explicar o que significada ISS: “Imposto Sobre Serviços (ISS). Trata-se de um tributo cobrado 

pelos municípios e pelo Distrito Federal. Isso significa que todos os valores recolhidos a título de ISS 

são destinados aos cofres públicos municipais. Sua incidência se dá nos casos em que ocorre uma 

prestação de serviço”. 

Ou seja, pelo visto somente a Recorrente não entendeu que os 2% do ISS são aplicados somente em 

relação aos serviços da obra, e jamais sobre os materiais.  

 

A Recorrente afirma que a Comissão não compreendeu o Edital e interpretou o Acórdão do TCU 

equivocadamente, além de desobedecer a Legislação Municipal de Pato Branco. Nesse sentido, a fim 

de instruir a resposta deste Recurso, foi mantido contato com a área tributária da Prefeitura de Pato 

Branco, e a resposta obtida foi a seguinte: 

 

Perguntamos: “Em relação ao ISS desta prefeitura, o qual representa 2% referente à mão de 

obra, é correto afirmar que a Legislação deste Município faz a aplicabilidade desta alíquota, no 

caso de uma obra, em cima somente do serviço? Ou seja, os materiais utilizados na reforma 

não contemplam o ISS”. 

  

Resposta da área de tributação da Prefeitura de Pato Branco: “Bom dia. Seguindo o que dispõem o 

CTM 001/98, o ISS incide apenas sobre o valor da Mão de Obra do serviço”. 

 

Inclusive, o representante do referido órgão municipal citou a mesma Lei, o mesmo Código e o mesmo 

artigo que a Recorrente, que ao ver desta Autoridade Competente, não soube interpretar àquela 

Legislação, a qual segue, com destaque para o parágrafo 4º, inciso II:   

Art. 13. As empresas referidas no art. 7º, alínea “a”, desta Lei, ficam 

enquadradas no regime de tributação variável, incidente sobre o valor da receita 

bruta mensal. 

§ 1º . A base de cálculo do imposto é o preço dos serviços, com base nas 

alíquotas constantes do Anexo VIII e Anexo IX, desta Lei. 

§ 2º. Considera-se preço dos serviços a receita bruta sem qualquer dedução, 

inclusive o próprio imposto quando destacado de sua base de cálculo. 



 
 
 

 
JULGAMENTO DE RECURSO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC. 2.0079/2019 
 

 
 

 

5 / 6

§ 3º. Faz parte do preço do serviço: 

I - a aquisição de bens e serviços necessários para sua execução; 

II - todas as despesas e custos agregados e necessários à produção dos 

serviços; 

§ 4º. Não integram o preço dos serviços os valores relativos a: 

I - descontos ou abatimentos, totais ou parciais, desde que previamente 

contratados; 

II - materiais produzidos fora do local da obra pelo prestador ou em 

subempreitada já tributada. 

 

Está mais que claro que a aplicabilidade do ISS é somente sobre serviços! Não há que se falar em 

soma de serviço com materiais. 

Outro argumento da Recorrente é de que a Comissão de Licitações ignorou seu questionamento em 

sessão pública de abertura, onde todas as outras licitantes estariam desclassificadas, pois 

apresentaram o ISS somente sobre o serviço da obra.  

Enfim, esta questão já foi respondida, e muito bem por sinal, pois quem errou em sua composição do 

BDI foi a empresa Recorrente. Não havendo sentido em deixá-la como única classificada. Aliás, a 

resposta não foi somente dada aqui neste documento, através da afirmação da Prefeitura de Pato 

Branco de que somente sobre o serviço é que se aplica o ISS, mas também no documento chamado 

de Julgamento de Proposta, lá a Comissão de Licitações citou o Acórdão 2622/2012 do TCU, o qual 

diz: “O segundo aspecto da incidência do ISS na prestação de serviço relacionados à construção civil 

diz respeito à questão de sua base de cálculo sobre a qual se aplica a alíquota do tributo. De acordo 

com o artigo 7º da LC 116/2003 c/c itens 7.1 e 7.2 da lista de serviços contida no anexo dessa Lei 

Complementar, a base de cálculo do imposto é o preço total dos serviços(...)”. 

Nesse mesmo sentido, o doutrinador Marçal Justen Filho faz as seguintes considerações: 

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

tributária ou quanto a outros encargos incidentes sobre a execução da 

prestação. Como decorrência, o sujeito atinge valor total inferior ao ofertado 

pelos demais licitantes. Esse resultado decorre não da eficiência do particular 

nem da existência de custo inferior, mas é efeito da um equívoco. 

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. Caberá apreciar a nocividade do equívoco”.  

Diante do exposto, após análise das razões apresentadas, esta Autoridade Competente entende que 

não há embasamento para a Classificação da Recorrente, muito menos para a desclassificação das 

demais licitantes. 
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4. 

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise dos recursos conhece das 

razões recursais, eis que tempestivos, e no mérito os julga: 

1) IMPROCEDENTE, mantendo a decisão da Comissão de Licitações de DESCLASSIFICAÇÃO 

da empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS 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; 

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 

Caroline Borges 

Comissão de Licitação 

  

 


