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IMPUGNAÇÃO

Ao Parque Tecnógico Itaipu - Brasil

Avaliação Competitiva: 003/2021

OBJETO: Contratação de serviços de supervisão – com fornecimento de material, equipamentos, mão de

obra e realização de testes e ensaios - das obras remanescentes da construção e pavimentação do Acesso

Independente ao Parque Tecnológico Itaipu (PTI), localizado em Foz do Iguaçu - PR 

Impugnação do Edital

A BEX ENGENHARIA LTDA,  com ato constitutivo registrado na Junta Comercial  em  09/06/2016,  NIRE

41208401249, CNPJ  24.967.938/0001-43, estabelecida na  AV. FLORIANÓPOLIS, 254, JARDIM KARLA,

FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ, CEP 85.868-090, neste atoa representada por Marcelo Adriano Belançon,

CPF:  034.558.309-43,  Sócio-Administrador,  vem,  tempestivamente,  conforme  Art.  18 da  NORMA DE

COMPRAS  ,  CONTRATAÇÕES  E  ALIENAÇÕES  DA  FUNDAÇÃO  PARQUE  TECNOLÓGICO  ITAIPU

BRASIL,  em tempo hábil,  à presença de Vossa Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do Edital da

licitação supracitada.

I. TEMPESTIVIDADE

A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que atende aos prazos especificados no Art. 18

do  NORMA  DE  COMPRAS  ,  CONTRATAÇÕES  E  ALIENAÇÕES  DA  FUNDAÇÃO  PARQUE

TECNOLÓGICO ITAIPU BRASIL, assim como o item 8 do Edital, de 3 dias úteis antes da data fixada para a

abertura da licitação.
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II. FATOS

A subscrevente tem interesse em participar da Avaliação Competitiva para o objeto, conforme detalhado nos

anexos do edital.

A análise ao Edital 003/2021, originou uma série de questionamentos enviados, enviados ao PTI na data de

26/04/2021. Com base nos esclarecimentos fica claro que:

a) Para composição do item 1.1 da planilha orçamentária o PTI utilizou-se das bases Sinpai e SBC. O

item 1.1, além dos profissionais necessários para a execução do contrato, engloba ainda serviços

como  “...VEÍCULOS,  EQUIPAMENTOS,  MORADIAS,  EPI'S,  MOBILIÁRIOS,  IMPOSTOS,

DESPESAS  INDIRETAS  E  DEMAIS  GASTOS  NECESSÁRIOS  PARA  ATENDIMENTO  DOS

SEVIÇOS  CONTRATADOS”.  Em  consultas  às  bases  fica  claro  que  o  PTI  orçou  apenas  os

profissionais  listados  no  item,  (01  engenheiro  civil  sênior,  01  laboratorista,  01  topógrafo,  02

auxiliares).  Em resposta ao questionamento o  PIT informa que “Cabe as possíveis  contratadas

analisarem seus custos para atendimento ao Termo de Referência e demais documentos, buscando

enquadrar seus custos as necessidades”. Nota-se que, o custo referente à mão de obra para o

contrato é praticamente o mesmo para qualquer proponente já que, os salários dos profissionais

são alinhados por sindicatos e entidades. Logo não é possível que uma contratada pague aos seus

funcionários salários menores que os tabelados, que geram o custo do item 1.1. Desta forma fica

claro que, ou houve erro no orçamento, não sendo orçados os demais serviços componentes do

item, ou o PTI espera que a futura contratada empregue recursos sem a devida remuneração. Nota-

se que é evidente a necessidade de recursos para a execução do contrato, como listado pelo PTI

no termo de referência, como equipamentos de topografia, veículos, equipamentos de informática

etc, que não foram levados em consideração no orçamento.

b) O item 3.4 do Termo de Referência diz que “A CONTRATADA deverá manter permanentemente em

obra,  durante  o  horário  de  trabalho,  um  engenheiro  civil  sênior  e  auxiliar  de  engenharia,

laboratorista de materiais, e um topógrafo e seu auxiliar, bem como qualquer outro profissional que

se faça necessário para o atendimento do objeto desta contratação…”. Entende-se, neste item, que

a contratada deve, por solicitação do PTI, empregar outros profissionais além dos listados no item

1.1, se necessário. Em esclarecimento do dia 27/04 o PTI informa que os profissionais “são de

responsabilidade  da  contratada  caso  ela  julgue  necessário,  ou  seja,  sua  remuneração  cabe  a

contratada, não gerando ônus a Fundação PTI-BR”. Desta maneira fica claro que o PTI admite que
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podem ser necessários mais profissionais além dos listados no item 1.1, que a Contratada será

obrigada a fornecê-los, e que este fornecimento não será remunerado pela Contratante.

c) O item 3.6 do Termo de Referência diz que a contratada deverá “manter no canteiro um laboratório

com todos os equipamentos necessários para a realização dos ensaios…”. Após questionamento

sobre o orçamento destes serviços o PTI informa que a mobilização, montagem e manutenção de

um laboratório  de solos e pavimentos está  considerada no 1.1  do orçamento.  Porém, como já

apontado na alínea a do item II, o custo considerado no item 1.1 engloba apenas os profissionais

necessários para a execução do contrato e não leva em consideração veículo, equipamentos e

demais despesas.

d) Não identificamos nos documentos da contratação a planilha de composição do BDI. No entanto

nota-se claramente que há erro no cálculo do BDI de base. Embasamos nossa informação no fato

de que, levando em consideração que os serviços a serem prestado para o cumprimento do objeto

deste contrato não são serviços de construção civil, mas sim serviço de engenharia como o são,

levando ainda em consideração que a empresa vencedora seja integrante do Simples Nacional (tipo

de tributação com menores alíquotas), e levando ainda em consideração que a dita empresa a ser

contratada tenha faturamento nos últimos 12 meses de apenas a média de faturamento esperada

para este contrato (R$ 772.037,82 / ano), a alíquota de tributação seria de 20,50% segundo ANEXO

V do Simples Nacional de 2021. O BDI adotado pelo PTI é de 23,73%. Logo este BDI cobre apenas

os impostos federais,  estaduais  e  municipais,  não levando em consideração  os  demais  custos

indiretos,  risco  e  lucro,  que  compõem o  BDI.  Levando-se  em consideração  ainda,  que  muitas

empresas  têm  outras faixas  tributárias  das  considerações  feitas  nesta  argumentação,  muito

provavelmente o BDI adotado não cobre sequer os custos com impostos.

III. DIREITO

Conforme já citado, este pedido baseia-se no especificado no Art. 18 do RILC, assim como o item 18do

Edital.

mailto:engenharia@bexengenharia.com.br


BEX Engenharia
+55 45 99977-0338

engenharia@bexengenharia.com.br

IV. PEDIDO

Em face ao exposto, e levando em consideração que o orçamento elaborado pelo PTI não considera os

reais  custos  da  futura  empresa  contratada  para  a  execução  do  objeto  requer-se  que  seja  a  presente

IMPUGNAÇÃO julgada  procedente.  Requer-se  ainda  que  sejam  considerados  os  custos  em  planilha

orçamentária conforme as especificações dos serviços em Termo de Referência, para que desta forma as

empresas  proponentes  tenham  a  certeza  que  estão  orçando  os  mesmos  serviços,  e  que  não  haja

subjetividades.

Nestes Termos,

Pede deferimento

Foz do Iguaçu, 28 de abril de 2021.

BEX Engenharia
Marcelo A. Belançon

Diretor Técnico Comercial
CPF: 034.558.309-43
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