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PARECER CONTÁBIL 
 
 
 

OBJETO:    PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2022 
ASSUNTO: Análise e Parecer quanto à composição de tributos 
apresentados no BDI pela empresa licitante L & C SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES LTDA – EPP. 
 

 
 
 

                    Recebemos da Presidência desta Casa de Leis, cópia do 
Procedimento Licitatório Pregão Presencial n° 002/2022 que tem como 
objeto a locação de veículos para serem utilizados na execução das 
atividades da Câmara Municipal de Santana do Araguaia – Estado do 
Pará, durante o exercício financeiro de 2022. Assim sendo, requer a 
Presidência desta Câmara Municipal, apreciação e manifestação para fins 
de colaboração e análise no presente procedimento licitatório quanto aos 
questionamentos apresentados pela empresa M. N CARVALHO EIRELI 
de que contém erros na composição dos tributos demonstrado no BDI 
pela a empresa L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. 
 
 

“O senhor JARLLES NUNES CARVALHO, representando a 
empresa: M. N CARVALHO EIRELI, CNPJ: 
19.872.229/0001-44, faz constar que a empresa: L & C 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 
07.151.812/0001-87, apresentou no BDI a composição de 
tributos de forma errada, a saber, o CSLL esta com 0,9%, 
enquanto o correto seria 9% e o imposto de Renda esta 
2,40%, enquanto o correto seria de 15% a 32%. Em 
seguida o senhor pregoeiro suspende a sessão para 
analise dos pontos acima questionado e informa aos 
licitantes que a decisão será comunicada via DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO e no e-mail informado nas propostas. 
Nada mais havendo a relatar, lavrei a seguinte ata que 
passa a ser assinado por mim pregoeiro pela equipe de 
apoio e pelos representantes das empresas presentes.” 

                   
 

          I – DA ANÁLISE: 
 
                    Inicialmente esclarecemos que a emissão deste Parecer, tem 
por fundamentos o Pregão Presencial n° 002/2022, a Lei n° 8.666/93 que 
regulamenta as licitações e contratos públicos e a Lei n° 10.520/02. Para 
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preenchimento da planilha analítica de composição de custos e formação 
de preços constante do Anexo X foram utilizadas as orientações 
constantes do edital do referido Pregão Presencial n° 002/2022. 
                    A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI, determina 
à administração pública a obediência aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais são 
norteadores principalmente dos negócios jurídicos por ela firmados. Para 
tanto, determina que ressalvadas hipóteses específicas regulamentadas 
por Lei, a realização de processo licitatório. Senão vejamos: 
 
 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  
 
(...) 
 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, 
as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 
de pagamento, mantidos as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações". 

 
 
                    A Lei n° 8.666/93 institui as normas regulamentadoras das 
licitações e contratos, e por sua vez preconiza que: 
 
 

“Art. 32 A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a 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 vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos." 
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                    Sendo assim, é dever do administrador público instituir 
procedimento licitatório visando á contratação da proposta mais vantajosa 
ao ente público, sem, no entanto, se descuidar do cumprimento dos 
demais princípios. 
 
                    A Lei de Licitações e contratos estabelece como modalidades 
de licitação: 
 

"Art. 22. São modalidades de licitação:  
I - concorrência;  
II - tomada de preços; 
III - convite;  
IV - concurso;  
V - leilão." 

 
 

                    Com a entrada em vigor da Lei n° 10.520/02, foi instituída a 
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 
serviços comuns, conforme se segue: 
 
 

"Art. 11 Para aquisição de bens e serviços comuns poderá 
ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que 
será regida por esta Lei.  
 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, 
para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões 
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 
no mercado." 

 
 
                    Superadas as considerações preliminares, passamos à análise 
requerida. 
 
 
          II – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO: 
 
                    A empresa licitante L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 
apresentou proposta no valor global de R$ 265.200,00 (Duzentos e 
Sessenta e Cinco Mil e Duzentos Reais) conforme as planilhas de custos 
e formação de preços em anexo demonstrando ainda um LUCRO na 
operação na ordem de 10% (Dez por Cento). 
                    O percentual indicado para a composição dos custos relativo 
ao BDI - Bonificações e Despesas Indiretas, com tributação da empresa 
no LUCRO REAL e recolhimento do PIS e COFINS no regime NÃO 
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Cumulativo, com incidência da contribuição às alíquotas de 1,65% e de 
7,60% respectivamente estão em conformidade com a legislação vigente. 
Para o recolhimento da CSLL e do IRPJ foram indicados os percentuais 
de 0,90% e de 2,40% respectivamente. 
                    LUCRO REAL é a regra generalizada para a coleta do Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL). Embora seja considerado um regime padrão, o 
Lucro Real possui maior complexidade em relação ao Simples 
Nacional ou ao Lucro Presumido, sendo que o processo de cálculo do 
lucro contábil é um pouco mais longo, envolvendo a apuração da própria 
empresa e os ajustes positivos e negativos da legislação fiscal. Com os 
balancetes e demonstrativos de resultado apurados mensalmente, a 
empresa pagará o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) na 
alíquota de 15% sobre seu LUCRO. Neste regime tributário, as empresas 
que excederam o valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) de lucro por 
mês, devem pagar uma alíquota adicional de IRPJ no percentual de 10% 
que incide sobre o total do valor excedente.  
                    Pagará ainda, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) na alíquota de 9% sobre o LUCRO. 
                    Em resumo, no LUCRO REAL os dois tributos variam 
de 24% (15% + 9%) á 34% (25% + 9%), aplicados sobre o LUCRO e não 
sobre o faturamento. Como o LUCRO demonstrado no BDI - Bonificações 
e Despesas Indiretas - pela empresa licitante L & C SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES LTDA foi no percentual de 10% os dois tributos passam 
então a variar entre os percentuais de 2,4% (sendo 1,5% para o IRPJ + 
0,9% para a CSLL) á 3,4% (sendo 2,5% para o IRPJ + 0,9% para a 
CSLL).  
                    Portanto, os percentuais indicados nas planilhas de custos e 
formação de preços apresentadas pela empresa licitante estão de acordo 
com sua proposta ofertada no certame. Os cálculos, que foram realizados 
observando os itens descritos seguem evidenciados em planilhas de 
custos e formação de preços que integram os anexos deste parecer. 
 
          III - CONCLUSÃO. 
 
                    Não adentrando no meio jurídico, tampouco no julgamento e 
diante de tudo o que fora exposto e apresentado, concluímos que a 
planilha de composição dos custos e formação de preços (BDI - 
Bonificações e Despesas Indiretas) apresentada pela empresa licitante L 
& C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA contempla todas as considerações 
e ajustes propostos no edital do referido Pregão Presencial n° 002/2022 e 
o valor ao final apurado permite a plena execução do contrato. 
 
 

https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica/
https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica/
https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica/
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                    Este é o nosso Parecer     
              
                                               
 

          Santana do Araguaia – Pará, aos 10 de Março de 2022. 
 
                     

 
 

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA 
Contador CRC-PA n° 11.186 S TO 
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