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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Processo FUNDAÇÃO PTI – BR nº.: 1241/2021 

Edital FUNDAÇÃO PTI – BR nº.: 0015/2021 

Modalidade: Avaliação Competitiva Eletrônica 

Objeto: Contratação de empresa especializada em macroinfraestrutura urbana para a 

elaboração, em BIM (Building Information Model), de Estudo Preliminar e Anteprojeto, 

relativos ao Projeto Beira Foz, que abrange uma parcela do traçado urbano da cidade de 

Foz do Iguaçu – PR) 

 

Assunto: Julgamento de Recurso. 

Recorrente: BEX Engenharia Ltda 

Recorrida: TPF Engenharia Ltda 

 

 I - DAS PRELIMINARES 

  

 O recurso foi interposto tempestivamente pela empresa BEX Engenharia Ltda, 

contra a decisão do Comitê Permanente de Avaliação Competitiva em declarar vencedora 

a empresa TPF Engenharia Ltda. 

 

 Para constar, dia 04/04/2022 foi realizada a Avaliação Competitiva para 

contratação de Estudos Preliminares e Anteprojetos do Projeto Beira Foz. A partir da análise 

da documentação enviada pela vencedora BEX, houve o não aceite pela falha na 

qualificação técnica. Após a validação de toda a documentação da segunda colocada, a 

empresa TPF Engenharia foi declarada vencedora do certame. 

 

  

 II – DO PEDIDO DA RECORRENTE 

 

 A Recorrente pretende, através de seu recurso, reverter a decisão que declarou 

vencedora a empresa TPF Engenharia Ltda por meio da Avaliação Competitiva n°. 

0015/2021, sob os seguintes argumentos: 

  

 A) DECISÃO DA COMISSÃO E JULGAMENTO 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Ingrid Schwarz. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0E71-FE4A-1E4E-3D5E.



Avenida Tancredo Neves, nº. 6731 
CEP: 85.867-900 – Foz do Iguaçu, PR 

Tel. (45) 3576-7200 

www.pti.org.br 
 
 

 
 2 de 30 

 A Recorrente alega o envio, conforme prazos editalícios, dos documentos 

referentes à Proposta Comercial de Preços e à Habilitação. Além disso, traz as tratativas 

quanto a diligência realizada pelo Comitê Permanente de Avaliação Competitiva, quanto a 

qualificação técnica. 

 Segundo a empresa BEX Engenharia Ltda, as CAT´s apresentadas atendem 

plenamente a qualificação técnica exigida no edital para a habilitação no certame, 

discordando da decisão da CONTRATANTE quando esta alega que não há similaridade entre 

as CAT´s apresentadas e o objeto a ser contratado, restando assim desclassificada, mesmo 

após a abertura da diligência. 

 Segue trecho extraído da peça do recurso apresentado pela empresa BEX 

Engenharia Ltda, referente ao pedido de diligência e complementação de informações 

quanto à qualificação técnica realizado pelo Comitê Permanente de Avaliação Competitiva, 

referente a COORDENAÇÃO GERAL: 

 

“Em análise a documentação referente a qualificação técnica, segue: 
 
As CAT´s enviadas pelo Profissional Sênior atestam:. 
 
Coordenação em projeto de sistema de esgoto/resíduos; 
Coordenação de projeto de desenho urbano-1.373 lotes; 
Coordenação em execução de serviço de levantamento topográfico. 
 
A solicitação da documentação conforme TR, consta: 
 
“Profissional sênior (coordenador geral) – Atestado que comprove 

experiência em coordenação, supervisão ou fiscalização de serviços 

similares.” 
 
Logo, conforme objeto a ser contratado, seriam serviços similares 

a: “… empresa especializada em macroinfraestrutura urbana para 

elaboração em BIM, de estudo Preliminar e Anteprojeto, relativos ao 

Projeto Beira Foz …” 
 
Portanto não há similaridade entre as CAT´s apresentadas e o 

objeto a ser contratado. 
 
Abrimos diligência para que a empresa apresente as CAT´s 

solicitadas em conformidade com as exigências editalícias. 
 
Concedemos o prazo até as 10:00 horas do dia 07/04/2022 para o 

encaminhamento da devolutiva, sob pena de desclassificação.” 
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 A recorrente finaliza esta argumentação, alegando com o máximo respeito que, 

a decisão da desclassificação não pode prosperar, uma vez que está de acordo com o 

exigido no item 4 do Termo de Referência. 

 

   

 B) ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 A Recorrente apresenta o item 4.2, alínea III do Anexo I do edital – Termo de 

Referência, que trata dos profissionais integrantes da equipe MÍNIMA: 

 

“III. A equipe mínima nomeada deverá ser composta por: 
• Profissional sênior (coordenador geral); 
• Engenheiro(a) Civil; 
• Engenheiro(a) Especialista em Trânsito; 
• Arquiteto(a) Especialista em Planejamento Urbano e 

infraestrutura; 
• Engenheiro Florestal e/ou Biólogo e/ou Engenheiro 

Agrônomo.” 
 

 

 A recorrente argumenta que o edital estabelece como parâmetro para 

comprovação de qualificação técnica a comprovação de experiência em “PROJETOS E 

CONDIÇÕES SIMILARES AO OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO”. 

 

 Logo após, cita o objeto da contratação constante no instrumento convocatório: 

 

“Contratação de empresa especializada em macroinfraestrutura 

urbana para a elaboração, em BIM (Building Information Model), de 

Estudo Preliminar e Anteprojeto, relativos ao Projeto Beira Foz, que 

abrange uma parcela do traçado urbano da cidade de Foz do Iguaçu 

– PR)”. 
  

 Ainda, complementa que, com base no texto do objeto contratual é possível 

entender que o objeto da contratação é a elaboração de estudo preliminar e Anteprojetos 

de engenharia, da área de infraestrutura, com o objetivo da implantação de uma obra 

urbana, denominada Beira Foz. 

 

 Para corroborar, menciona que, do Anexo I ao Anexo VII, estes apresentam 

mapas com o traçado e demais detalhes previstos. O Anexo XI traz o memorial descritivo, 
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além de citar as partes integrantes do projeto referentes aos levantamentos de campo, 

bem como, estudos e anteprojetos, tratando-se, de maneira objetiva, de elaboração e 

estudo e anteprojetos de INFRAESTRUTURA URBANA, para a qual apresentou 

documentos comprobatórios em “CONDIÇÕES SIMILARES AO OBJETO DESTA 

CONTRATAÇÃO. ” 

  

 A recorrente encerra a argumentação deste item alegando que o edital da 

Avaliação Competitiva não estabelece objetivamente quais parâmetros são ou não 

imprescindíveis para que um projeto seja considerado “similar” ao objeto da contratação. 

 

 

 C) DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PROPONENTE 

 

 Quanto a inabilitação da empresa BEX Engenharia Ltda pela CONTRATANTE, no 

quesito COORDENAÇÃO GERAL, a recorrente traz às certidões de Atestados Técnicos 

apresentadas pelo profissional engenheiro civil Marcelo Adriano Belançon, conforme 

segue: 

 

“CAT 1897/2021: referente à coordenação e elaboração de 

projetos de infraestrutura urbana para a implantação de 

loteamento. Tal CAT traz em sua relação de serviços 
[…]” 

 

 Segundo a recorrente, a CAT apresentada refere-se à coordenação de 

projetos similares ao do objeto desta contratação, projetos de infraestrutura 

urbana. No entanto, visando facilitar o entendimento da contratante ainda apresentou 

outras CAT`s: 

 

“CAT 1720220000072: referente à coordenação e elaboração de 

Estudo Técnico Preliminar para a ampliação do sistema de 

abastecimento de água do município de Mangueirinha. Anexamos 

tal CAT ao projeto já que esta comprova a experiência profissional 

em coordenação de Estudo Técnico Preliminar. 
 
CAT 4909/2020: referente à COORDENAÇÃO e elaboração de 

projetos para a implantação de sistema de tratamento de esgotos. 

Esta CAT atesta a experiência em coordenação dos seguintes 

projetos: 
[…]” 
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 Mais uma vez, a recorrente atesta que o item 4 do Termo de Referência, atende 

a experiência na COORDENAÇÃO de projetos de infraestrutura urbana, similar ao 

objeto da contratação. 

 

 Adicional a experiência do engenheiro indicado enquanto Profissional Sênior, 

Marcelo Adriano Belançon, a recorrente ainda apresentou o profissional Makey Nondas 

Maia, atestando sua experiência em elaboração de projetos de obras de artes especiais  

através da CAT 218479/2020, assim como para COORDENAÇÃO GERAL de serviços  de 

“elaboração de estudos e projetos executivos das obras de infraestrutura do viaduto sobre 

a BR-222, da ponte do bairro São Miguel e de passagens de nível sobre a linha férrea e 

das obras de requalificação dos espaços públicos de Caucaia”, conforme página 43 do 

referido atestado. 

 

 Segundo a recorrente, o profissional M.e. engenheiro Marcus Vinicius 

Teixeira de Oliveira, na CAT n.º 3734, além de comprovar experiência em engenharia 

de trânsito, comprova experiência em COORDENAÇÃO GERAL de “elaboração de 

estudos e projetos de trânsito e transportes no âmbito do Sistema Viário do 

Município de Teresina – PI, incluindo estudos de tráfego e circulação viária, 

simulações de cenários, auditorias de segurança viária, e estudos de previsão 

de demanda e definições operacionais para o Sistema de Transporte Público do 

Município”, conforme disposto na página 3 da referida CAT. 

 

 Defronte ao exposto, em alegação, a recorrente informa que apresentou 5 

CAT´s que comprovam a experiência em projetos “CONDIÇÕES SIMILARES AO 

OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO”, embasando-se para tanto, na alínea VIII do item 4.2 

do edital de contratação, o qual dispõe que é permitida a somatória de atestados para fim 

de qualificação técnica. 

 

 Ainda, que em sua maioria, não são CAT´s de estudo Preliminar ou 

Anteprojetos, mas sim de projetos básicos e executivos em conformidade com as 

exigências editalícias e de maior complexidade que o objeto contratual. 

 

 Ao mesmo tempo, enfatiza que, as CAT´s apresentadas pela PROPONENTE são 

referentes a projetos de INFRAESTRUTURA URBANA (LEVANTAMENTOS, 

TOPOGRAFIA, SOLUÇÕES VIÁRIAS, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO, ARQUITETURA E URBANISMO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS) E 
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ESTUDO DE TRÂNSITO. Logo não são apenas SERVIÇOS SIMILARES mas são os 

MESMO SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA O OBJETO CONTRATUAL. 

 

 Quanto aos profissionais, a recorrente chama a atenção para o M.e. 

engenheiro Marcus Vinicius Teixeira de Oliveira e Makey Nondas Maia que 

ACUMULAM, NO TERMO DE INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS (anexo), engenheiro 

especialista em trânsito e engenheiro civil respectivamente, além da função de 

Coordenador Geral, e que o edital não veda tal conduta. Além do mais, na fase de 

pedido de esclarecimentos, mais precisamente o PEDIDO DE ESCLARECIMENTO_III-1, na 

resposta 4, fica claro que um profissional pode comprovar mais que uma competência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em breve síntese, a recorrida observa-se ainda que o edital de contratação 

exige a comprovação de experiência em projeto “SIMILAR” ao objeto contratual. Segundo 

o dicionário Oxford Languages, o termo “similar” refere-se algo “que é da mesma 

natureza, análogo, equivalente, semelhante”, e não exatamente igual. As CATs 

apresentadas para comprovação de experiência em coordenação de projetos de 

infraestrutura urbana trazem exatamente as mesmas atividades a serem anotadas nas 

ARTs para a elaboração dos estudos e anteprojetos, objetos desta contratação, segundo 

a Tabela de Atividade Técnicas do CONFEA (anexo). Logo as CATs trazem projetos 

similares ao objeto contratual. Caso a contratante desejasse exigir uma característica 

específica das experiências profissionais esta poderia tê-las listado nos requisitos para 

qualificação técnica, tal como uma área mínima para projetos de urbanização, drenagem, 

pavimentação, por exemplo. No entanto, o edital não o faz, exigindo apenas experiência 

em projetos similares. 

 

 E conclui, com base nos apontamentos acima: 
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1. As CATs apresentadas pelo profissional engenheiro civil Marcelo 

Adriano Belançon comprovam que este possui experiência na 

coordenação de projetos com características similares ao objeto da 

contratação já que as CATs trazem os mesmos serviços, ou 

serviços similares, aos listados no ANEXO XI – Memorial Descritivo 

do edital. 
 
2. A CAT apresentada pelo profissional engenheiro MAKEY NONDAS 

MAIA, da mesma maneira, comprova a experiência deste na 

coordenação de serviços 14 BEX Engenharia 

engenharia@bexengenharia.com.br (45) 4141-0017 similares ao 

objeto contratual conforme descrição do ANEXO XI, inclusive com 

maio complexidade técnica. 
 
3. Da mesma forma, as CATs apresentadas pelo profissional M.e. 

engenheiro Marcus Vinicius Teixeira de Oliveira também 

demonstram sua experiência na coordenação geral de projetos 

similares ao objeto da contratação; 
 

 

 D) NORMA DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES E ALIENAÇÕES DA FUNDAÇÃO 

PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU BRASIL 

 

 A Recorrente traz alguns embasamentos extraídos do art. 22 da própria NCCA 

– Norma de Compras, Contratações e Alienações da Fundação PTI-BR, quanto ao 

julgamento das propostas, com observância aos parâmetros objetivos definidos em edital, 

sendo vedado computar vantagens não previstas. Em paralelo, relata os princípios a serem 

atendidos pela norma e pelos atos advindos desta, tais como o princípio da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, economicidade, 

razoabilidade, proporcionalidade e celeridade, em busca pela qualidade, isonomia e 

julgamento objetivo e outros correlatos. 

 

 Para corroborar, trouxe alguns entendimentos de doutrinadores, quanto aos 

princípios básicos da administração, tais como o princípio da vantajosidade, razoabilidade 

e economicidade. 

 

 E) JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

 Mais uma vez, a recorrente trouxe embasamento no art. 22 da NCCA e nos 

princípios básicos da administração pública, alegando a decisão de inabilitação em critérios 

subjetivos e não objetivos. 
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 Inconformada, relata que, em nenhum momento o PTI informa em que pontos 

os projetos objetos das CATs apresentadas pela RECORRENTE não são similares ao objeto 

contratual, nem sequer informa que tipo de projetos seriam similares, restando assim 

evidente que, para efetuar o julgamento, a comissão atenta-se a pontos SUBJETIVOS, 

ferindo o parágrafo primeiro do Art. 22 da NCCA. Segundo a recorrente, vale ressaltar que, 

conforme exposto acima, as CATs apresentadas são de projetos similares, conforme 

determina o edital, inclusive com complexidade superior ao objeto contratual. 

 

 A Recorrente encerra a argumentação deste ponto em específico, arrazoando 

que não houve ponderação de princípios e regras com o objetivo de aferir compatibilidade 

entre meios empregados e os fins pretendidos, e que foi adotada postura inadequada e 

arbitrária à finalidade do certame ferindo o constante no art. 22 da NCCA, bem como os 

princípios da razoabilidade e da economicidade. 

  

 Ainda, em se tratando do princípio da economicidade, alega que a administração 

descartou, sem fundamentos uma proposta economicamente mais vantajosa. 

 

 Enquanto conclusão, a recorrente discorre sobre a comprovação de maneira 

inequívoca que os documentos apresentados para a habilitação técnica quanto a 

COORDENAÇÃO GERAL, de Estudos Preliminares, Anteprojetos ou Projetos, em 

“CONDIÇÕES SIMILARES AO OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO”, ATENDEM NA ÍNTEGRA o 

exigido pelo edital de contratação, já que demostram a experiência dos profissionais e 

serviços similares e, inclusive, de maior complexidade. Enquanto anexo, traz o Termo de 

Indicação dos Profissionais. 

 

 Outrossim, que o julgamento ocorreu de forma subjetiva e não objetiva, ferindo 

o constante no art. 22 da NCCA, bem como, não optou-se pela proposta mais vantajosa 

econonomicamente, em atendimento ao princípio da razoabilidade e economicidade. 

 

 Assim requer que a Comissão Julgadora reconsidere a decisão de inabilitar a 

empresa BEX Engenharia Ltda e a considere HABILITADA para o certame. Caso contrário, 

que seja encaminhado o presente recurso à Autoridade Superior hierarquicamente 

competente para conhecimento e julgamento. 
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 III – DAS CONTRARRAZÕES 

  

 A Empresa TPF ENGENHARIA LTDA, recorrida, apresentou contrarrazões 

tempestivamente na data de 25 de abril de 2021. Seguem alegações constantes no 

documento de contrarrazões: 

 

 A) DO CONTEXTO DO CERTAME 

  

  Com base no teor do recurso apresentado pela empresa BEX Engenharia 

Ltda, a empresa TPF Engenharia Ltda, apresentou as contrarrazões relatando os fatos 

pontuados a seguir. 

 

 B) DO RECURSO OBJETADO 

  

 A Recorrida declara que está de acordo com a decisão proferida pela Comissão 

de Licitação e que o recurso apresentado pela empresa BEX Engenharia Ltda está 

desconectado a realidade, buscando distorcer e confundir fatos, com o intuito de  alterar a 

decisão e tornar-se vencedora da presente licitação. 

 

 C) DA DECISÃO DA COMISSÃO E JULGAMENTO 

 

 A empresa TPF Engenharia Ltda traz um breve histórico relatando que, segundo 

recurso apresentado pela BEX, no dia 06/04/2022 recebeu pedido de diligência para 

complementação de informações quanto à qualificação técnica, referente ao Coordenador 

Geral, documentos estes que foram enviados em tempo hábil. Porém, não houve êxito na 

comprovação solicitada e dessa forma sendo desclassificada do processo em epígrafe. 

 

 Reforça ainda que, concorda totalmente com a decisão da D. Comissão, abaixo 

apresentamos os argumentos destacados no Recurso e os motivos pelos quais não devem 

ser considerados: 

 

CAT 1897/2021: Prestação de serviços de engenharia, relativos à infraestrutura para a 

implantação de empreendimento do tipo loteamento, denominado Loteamento Zucco, em 

Foz do Iguaçu. 
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 A recorrida destaca a CAT citada pelo licitante, além de não utilizar a 

metodologia BIM, trata-se de um estudo de engenharia de complexidade 

consideravelmente inferior ao objeto licitado, não podendo ser considerado, como deseja 

a Concorrente, similar ao objeto aqui licitado. O atestado trata da implantação de 

loteamento urbano, que muito difere dos serviços presentes no Termo de Referência abaixo 

relacionados com grifos nossos: 

 

 1. Tratamento urbanístico e viário da área do entorno da Aduana brasileira 

(Brasil -Paraguai) e áreas dos bairros Jardim Jupira e Vila Portes, incluindo a conexão entre 

eles; 

 2. Requalificação do trecho existente da Avenida Beira Rio, bem como a 

proposta de sua extensão, com construção de uma ponte sobre o Arroio Monjolo que 

estenderá a intervenção até o encontro da Rua João Rouver com a Praça da Paz; 

 3. Alargamento da Rua Quintino Bocaiúva; 

 4. Implantação de Parque na Foz Arroio Monjolo. 

 

 Em complementação, junto com os documentos de habilitação, foram 

enviadas, ainda, as CATs 6858/2020 e 6579/2020 que também foram de implantação de 

loteamento, porém, a própria licitante sequer tenta qualificar essas experiências no 

recurso. Logo, a mesma entende que esse tipo de atividade não está associado ao objeto, 

preferindo tentar mudar a avaliação do PTI, através de outras atestações. 

 

CAT 1720220000072: Elaboração de Estudo Técnico Preliminar para ampliação do sistema 

de abastecimento de águas do município de Mangueirinha (PR). 

 

CAT 4909/2020: Elaboração de projetos de engenharia e complementares da Estação de 

Tratamento de Esgoto – ETE 1 – Adelaide – Catanduvas/PR 

 

 Relata ainda que, o segundo e terceiro documentos apresentados pela BEX, 

tratam de Estudo Técnico Preliminar de Sistema de Abastecimento de Água e Projeto de 

Estação de Tratamento de Água, respectivamente, atividades muito distantes do objeto, 

não havendo nenhuma similaridade com o serviço. São serviços relacionados à área de 

Saneamento Básico que não são similares aos estudos de Urbanismo e Sistemas Viários 

Urbanos aqui licitados. Inclusive, os serviços apresentados com elaboração em BIM são de 

obras localizadas, experiências distintas, portando não similares, de obras lineares como 

são as obras de viários urbanos. 
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 Sendo possível observar que a Concorrente calcou todo o seu Recurso na 

exploração do termo “similar” tentando confundir a comissão com a busca de qualquer 

nomenclatura comum em seus atestados que possam ter similaridade com o objeto 

licitado, porém de maneira superficial e equivocada, uma vez que se limitou a fazer uma 

análise semântica de palavras e não uma análise real de complexidade e similaridade entre 

os mais diversos segmentos da engenharia. 

 

 A recorrida defende que o Edital é claro na solicitação de Profissional Sênior 

(Coordenador Geral), ou seja, 01 (um) profissional para a função. Mas, a empresa BEX, 

aparentemente não se sente segura com o profissional indicado, o Sr. Marcelo Adriano 

Belançon, cujos atestados, demonstrados acima, de fato, não tem similaridade com o 

objeto licitado. Dessa forma, apresenta outros profissionais, os Srs. Makey Nodas Maia e 

Marcus Vinícius Teixeira de Oliveira. 

 

 E entende que, ao fazer isso, a Concorrente demonstra seu não entendimento 

do processo licitatório, ou a vontade de confundir a comissão ao justificar que “...embasa-

se no texto da alínea VIII do do item 4.2 do edital de contratação que diz que “É permitida 

a somatória de atestados para fim de qualificação técnica”.”. Ao tentar essa abordagem, 

ela simplesmente omite que tal alínea trata da qualificação técnica da empresa, sendo que 

a alínea que trata da qualificação dos profissionais é a anterior, a VII, não havendo o que 

se falar, portanto, em somatório de experiências para comprovação dos profissionais. 

Outrossim, não nos furtemos em analisar aqui as experiências de outros profissionais que 

tentaram somar às do profissional Sr. Marcelo Adriano Belancon. 

 

 Ademais, a Recorrida menciona na apresentação das contrarrazões que o Sr. 

Makey N. Maia apresentou apenas um atestado, onde não consta atividade em BIM. Sendo 

o segundo profissional que apresenta experiências para a função, mas não tem 

familiaridade com a metodologia em projetos de infraestrutura urbana. 

 

CAT 218479/2020: Contratação de empresa especializada na área de arquitetura, 

urbanismo e/ou engenharia para a prestação de serviços técnicos para elaboração de 

estudos e projetos executivos das obras de infraestrutura do Viaduto sobre a BR-222 da 

Ponte do Bairro São Miguel e de Passagens de Nível sobre a Linha Férrea e das Obras de 

Requalificação de Espaços Públicos de Caucaia. 
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 Complementa que, embora o Sr. Marcus Vinicius T. de Oliveira tenha 

apresentado quatro CATs, a BEX defende apenas uma para a função de Coordenação: 

 

CAT 3734: Elaboração de estudos e projetos de trânsito e transportes no âmbito do Sistema 

Viário do Município de Teresina – PI, incluindo estudos de tráfego e circulação viária, 

simulações de cenários, auditorias de segurança viária, e estudos de previsão de demanda 

e definições operacionais para o Sistema de Transporte Público do Município. 

 

 A recorrida afirma que nenhum dos quatro atestados possui experiência na 

metodologia BIM. 

 

 A empresa TPF Engenharia Ltda, argumenta que a Concorrente traz, de 

maneira equivocada, os corretos Princípios da Vantajosidade e Economicidade, tentando 

justificar que Serviços Intelectuais de Engenharia sejam contratados pelo critério de menor 

preço, desconsiderando a técnica, esquecendo-se porém que a diferença de preço entre 

sua proposta e a proposta vencedora, que sim, apresentou a capacidade técnica tanto da 

empresa quanto de sua equipe nos moldes solicitados, é de apenas 0,25%, não havendo 

o que se falar de escolha não econômica pelo CONTRATANTE. 

 

 Por fim, conclui que em seu recurso, a BEX Engenharia, comete erros, tomada 

pela insatisfação com as respostas apresentadas pela D. Comissão, buscando confundi-la 

e eventualmente sagrar-se vencedora de um processo em que não possui experiência 

alguma. Tal falta de experiência não pode ser aceita, como demonstrado pela D. Comissão, 

sob o risco de, se assim feito, passar a ferir o Princípio da Vantajosidade, uma vez que 

optaria por uma proposta onde qualitativamente seu recurso não seria bem gasto. 

 

 E que foram apresentados três profissionais para a mesma função, sendo que 

nenhum deles demonstra a mínima experiência para coordenar a elaboração de projetos 

de objeto similar ao licitado, sendo que dois deles, nem sequer comprovou ter histórico 

utilizando a metodologia BIM e nenhum deles demonstrou utilizar o método em objeto 

análogo. 

 

 Assim, diante do exposto, baseado na NCCA e demais princípios da licitação, 

requer que seja negado provimento ao recurso interposto pela BEX. 
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 V – DA ANÁLISE 

  

 Inicialmente cabe esclarecer que, a fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil 

possui norma própria de Avaliação Competitiva, denominada NCCA – NORMA DE COMPRAS, 

CONTRATAÇÕES E ALIENAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL, 

não sendo subordinada à Lei 8.666/93 e à Lei 10.520/02. Esta consideração é importante 

para que sejam dirimidas eventuais dúvidas quanto à norma aplicável ao caso. 

  

 Ainda, a Fundação PTI-BR é pessoa jurídica de direito PRIVADO, conforme rege 

seu estatuto, não podendo ser confundida com Pessoa Jurídica de direito PÚBLICO 

(administração pública). 

 

 Posto isto, diante dos argumentos apresentados pela Recorrente e pela 

Recorrida segue análise. 

 

 A) DECISÃO DA COMISSÃO E JULGAMENTO 

  

 A recorrente, empresa BEX Engenharia Ltda, apresentou a proposta comercial 

e a documentação de habilitação conforme prazos editalícios. 

 

 Em análise a documentação relativa a qualificação técnica, a área demandante 

percebeu que as CAT´s enviadas pelo Profissional Sênior atestam: 

 

- Coordenação em projeto de sistema de esgoto/resíduos; 
- Coordenação de projeto de desenho urbano-1.373 lotes; 
- Coordenação em execução de serviço de levantamento 

topográfico. 
 

  Neste sentido, a exigência constante no Termo de Referência, Anexo I, do edital 

dispõe que: 

 
“Profissional sênior (coordenador geral) – Atestado que comprove 

experiência em coordenação, supervisão ou fiscalização de serviços 

similares;”. 
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 Logo, conforme objeto a ser contratado, seriam serviços similares a: 

“...empresa especializada em macroinfraestrutura urbana para elaboração em BIM, de 

Estudo Preliminar e Anteprojeto, relativos ao Projeto Beira Foz...” 

 

 Como não foi verificada similaridade entre as CAT´s apresentadas e o objeto a 

ser contratado, o Comitê Permanente de Avaliação Competitiva é autorizado a realizar 

diligências a fim de alcançar a realidade dos fatos, motivo pelo qual seguiu a regra 

constante no item 19 do edital, o qual traz a possibilidade de abrir diligências em qualquer 

fase do processo de seleção de fornecedores, de forma a promover as diligências 

necessárias, adotando medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, 

corrigir impropriedades na proposta, na documentação de habilitação ou complementar à 

instrução do processo, conforme estabelecido na NCCA. 

 

 Pois bem, na oportunidade de abertura da diligência, a empresa BEX 

Engenharia Ltda se limitou ao encaminhamento do ofício 06/2022 com maiores 

esclarecimentos, solicitando uma reanálise do PTI aos documentos enviados para 

comprovação de experiência técnica para a coordenação geral, citando inclusive que, 

“como os documentos comprovantes de experiência atestam a capacidade 

técnica dos profissionais a proponente deve ser declarada HABILITADA”. 

 

 A recorrente não apresentou nenhum documento que comprovasse de fato a 

qualificação técnica conforme exigida no edital, mesmo após diligência, motivo pelo qual a 

área demandante manteve seu posicionamento quanto a não similaridade entre as CAT´s 

apresentadas e o objeto a ser contratado. Ressalta-se que, a diligência foi aberta à 

empresa para que esta apresentasse as CAT’s em conformidade com o edital e anexos. 

 

 Desta forma, a empresa BEX ENGENHARIA LTDA foi desclassificada/Inabilitada, 

por apresentar desconformidades com as exigências editalícias e com a diligência aberta 

quanto a qualificação técnica. 

 

 A própria recorrida traz em sua apresentação nas contrarrazões que não houve 

êxito na comprovação solicitada e dessa forma a recorrente foi desclassificada do processo 

em epígrafe. 
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 Diante do exposto, entendemos ser IMPROCEDENTE o pedido da Recorrente 

em relação a apresentação da documentação para habilitação técnica em conformidade 

com o item 4 do Termo de Referência. 

 

 B) ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 A recorrente enfatiza na apresentação de seu recurso que apresentou 

documentos comprobatórios para a experiência em projetos com “CONDIÇÕES 

SIMILARES AO OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO”. 

 

 Após suas alegações, quanto a equipe mínima, experiência dos profissionais 

integrantes da equipe mínima e demais características (partes integrantes do projeto) 

constantes nos Anexos do edital, a recorrente entende que, de maneira objetiva, é possível 

afirmar que, o objeto contratual que é a ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR E 

ANTEPROJETOS RELATIVO AO PROJETO BEIRA FOZ, e que a contratação se trata de 

elaboração e estudos e anteprojetos de INFRAESTRUTURA URBANA. 

 

 Complementa sua manifestação relatando que o edital não estabelece 

objetivamente quais parâmetros são ou não imprescindíveis para que um projeto seja 

considerado “similar” ao objeto desta contratação.  

 

 A recorrida por sua vez, rebate tal colocação, alegando que é possível observar 

que a Concorrente calcou todo o seu Recurso na exploração do termo “similar” tentando 

confundir a comissão com a busca de qualquer nomenclatura comum em seus atestados 

que possam ter similaridade com o objeto licitado, porém de maneira superficial e 

equivocada, uma vez que se limitou a fazer uma análise semântica de palavras e não uma 

análise real de complexidade e similaridade entre os mais diversos segmentos da 

engenharia. 

 

 Ainda, a recorrida desenvolveu alguns pontos específicos, explanados a seguir, 

motivo pelos quais os argumentos da empresa BEX Engenharia Ltda não devem prosperar. 

 

 A recorrente apresentou a CAT 1897/2021: Prestação de serviços de 

engenharia, relativos à infraestrutura para a implantação de empreendimento do tipo 

loteamento, denominado Loteamento Zucco, em Foz do Iguaçu. 
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 Este documento, destacado pela licitante (BEX Enhenharia Ltda), segundo a 

recorrida, além de não utilizar a metodologia BIM, trata-se de um estudo de engenharia 

de complexidade consideravelmente inferior ao objeto licitado, não podendo ser 

considerado, como deseja a Concorrente, similar ao objeto aqui licitado. 

 

 Em complementação, revela que o atestado trata da implantação de 

loteamento urbano, que muito difere dos serviços presentes no Termo de Referência 

conforme relacionados: 

 

1. Tratamento urbanístico e viário da área do entorno da Aduana 

brasileira (Brasil -Paraguai) e áreas dos bairros Jardim Jupira e Vila 

Portes, incluindo a conexão entre eles; 
 
2. Requalificação do trecho existente da Avenida Beira Rio, bem 

como a proposta de sua extensão, com construção de uma ponte 

sobre o Arroio Monjolo que estenderá a intervenção até o encontro 

da Rua João Rouver com a Praça da Paz; 
 
3. Alargamento da Rua Quintino Bocaiúva; 4. Implantação de 

Parque na Foz Arroio Monjolo. 
 

 A recorrida ainda contesta outras atestações da recorrente, como por exemplo 

as CAT´s: 

 

- CAT 1720220000072: Elaboração de Estudo Técnico Preliminar 

para ampliação do sistema de abastecimento de águas do município 

de Mangueirinha (PR). 
 
- CAT 4909/2020: Elaboração de projetos de engenharia e 

complementares da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE 1 – 

Adelaide – Catanduvas/PR 
 

 Alega tratar-se de Estudo Técnico Preliminar de Sistema de Abastecimento de 

Água e Projeto de Estação de Tratamento de Água, respectivamente, atividades muito 

distantes do objeto, não havendo nenhuma similaridade com o serviço. 

 

 Corrobora ainda no sentido de que são serviços relacionados à área de 

Saneamento Básico que não são similares aos estudos de Urbanismo e Sistemas Viários 

Urbanos aqui licitados. Inclusive, os serviços apresentados com elaboração em BIM são de 
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obras localizadas, experiências distintas, portando não similares, de obras lineares como 

são as obras viárias urbanas.  

 

 Diante deste contexto, por amor ao debate, a área demandante em conjunto 

com o Comitê Permanente de Avaliação Competitiva, entendem por similar – projeto 

urbano que envolva idealização e desenvolvimento de soluções conjuntas com abrangência 

e complexidade macroinfraestrutural, considerando estudos de fluxo de vias expressas, 

arteriais e demais influências que afetem o eixo viário. Diagnósticos dos modais e 

realização de ensaios de comportamento das vias, implantação de equipamentos de 

controle de tráfego além de análise e tomadas de decisões baseadas nos dados 

socioeconômicos reais com o intuito de propor soluções urbanas que minimizem as 

problemáticas existentes, modelados em BIM. 

 

 Logo, a recorrente não apresentou nenhuma CAT que atenda completamente 

aos requisitos solicitados. 

 

 Diante do exposto, entendemos ser IMPROCEDENTE o pedido da Recorrente 

no âmbito da análise da qualificação técnica. 

 

 C) DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PROPONENTE 

 

 A recorrente optou por discorrer apenas sobre os documentos apresentados 

quanto a comprovação do quesito COORDENAÇÃO GERAL, motivo de sua inabilitação. 

 

 No total a recorrente apresentou CAT´s de coordenação geral de 3 

profissionais, conforme segue: 

´ 

- As CATs apresentadas pelo profissional engenheiro civil Marcelo 

Adriano Belançon comprovam que este possui experiência na 

coordenação de projetos com características similares ao objeto da 

contratação já que as CATs trazem os mesmos serviços, ou serviços 

similares, aos listados no ANEXO XI – Memorial Descritivo do edital. 

(CAT 1897/2021, CAT 1720220000072 e CAT 4909/2020) 
 
- A CAT apresentada pelo profissional engenheiro MAKEY NONDAS 

MAIA, da mesma maneira, comprova a experiência deste na 

coordenação de serviços similares ao objeto contratual conforme 

descrição do ANEXO XI, inclusive com maior complexidade técnica. 

(CAT 218479/2020) 
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- Da mesma forma, as CATs apresentadas pelo profissional M.e. 

engenheiro Marcus Vinicius Teixeira de Oliveira também 

demonstram sua experiência na coordenação geral de projetos 

similares ao objeto da contratação. (CAT n.º 3734). 
 

 A exigência constante no Termo Referência, item 4.2, alínea III, é de que a 

equipe mínima nomeada seja composta por: 

▪ Profissional sênior (coordenador geral) 

▪ Engenheiro(a) Civil; 

▪ Engenheiro(a) Especialista em Trânsito; 

▪ Arquiteto(a) Especialista em Planejamento Urbano e Infraestrutura; 

▪ Engenheiro Florestal e/ou Biológico e/ou Engenheiro Agrônomo. 
 

 Nesse sentido, a recorrente alega que apresentou não apenas uma, mas 5 

CAT´s que comprovam a experiência em projetos “CONDIÇÕES SIMILARES AO OBJETO 

DESTA CONTRATAÇÃO”. Para tanto se embasa no texto da alínea VIII do item 4.2 do Termo 

de Referência, Anexo I, do edital de contratação que diz que “É permitida a somatória de 

atestados para fim de qualificação técnica”. 

 

 Em que pese a insatisfação da recorrente quanto a sua 

desclassificação/inabilitação, mesmo assim, os argumentos trazidos por ela não merecem 

prosperar, considerando todo o exposto a seguir. 

 

 Primeiramente, à vista disso, a recorrida discorre sobre a insistente 

argumentação da recorrente, conforme segue: 

 

- O Edital é claro na solicitação de Profissional Sênior (Coordenador 

Geral), ou seja, 01 (um) profissional para a função. Mas, a empresa 

BEX, aparentemente não se sente segura com o profissional 

indicado, o Sr. Marcelo Adriano Belançon, cujos atestados, 

demonstrados acima, de fato, não tem similaridade com o objeto 

licitado. Dessa forma, apresenta outros profissionais, os Srs. Makey 

Nodas Maia e Marcus Vinícius Teixeira de Oliveira. 
 
- Ao fazer isso, a Concorrente demonstra seu não entendimento do 

processo licitatório, ou a vontade de confundir a comissão ao 

justificar que “...embasa-se no texto da alínea VIII do do item 4.2 

do edital de contratação que diz que “É permitida a somatória de 

atestados para fim de qualificação técnica”.”. Ao tentar essa 

abordagem, ela simplesmente omite que tal alínea trata da 
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qualificação técnica da empresa, sendo que a alínea que trata da 

qualificação dos profissionais é a anterior, a VII, não havendo o que 

se falar, portanto, em somatório de experiências para comprovação 

dos profissionais. Outrossim, não nos furtemos em analisar aqui as 

experiências de outros profissionais que tentaram somar às do 

profissional Sr. Marcelo Adriano Belançon. 
 
- O Sr. Makey N. Maia apresentou apenas um atestado, onde não 

consta atividade em BIM. Sendo o segundo profissional que 

apresenta experiências para a função, mas não tem familiaridade 

com a metodologia em projetos de infraestrutura urbana. 
 
- CAT 218479/2020: Contratação de empresa especializada na área 

de arquitetura, urbanismo e/ou engenharia para a prestação de 

serviços técnicos para elaboração de estudos e projetos executivos 

das obras de infraestrutura do Viaduto sobre a BR-222 da Ponte do 

Bairro São Miguel e de Passagens de Nível sobre a Linha Férrea e 

das Obras de Requalificação de Espaços Públicos de Caucaia. 
 
Embora o Sr. Marcus Vinicius T. de Oliveira tenha apresentado 

quatro CATs, a BEX defende apenas uma para a função de 

Coordenação: 
 
CAT 3734: Elaboração de estudos e projetos de trânsito e 

transportes no âmbito do Sistema Viário do Município de Teresina – 

PI, incluindo estudos de tráfego e circulação viária, simulações de 

cenários, auditorias de segurança viária, e estudos de previsão de 

demanda e definições operacionais para o Sistema de Transporte 

Público do Município. 
 
- Porém, em nenhum dos quatro atestados possui experiência na 

metodologia BIM. 
 

 Em apertada síntese, diferente do alegado pela recorrente, verifica-se que, a 

recorrida trouxe fortes argumentos que invalidam a documentação enviada pela empresa 

BEX Engenharia Ltda, visto que as atividades apresentadas não atendem às necessidades 

expressas, tornando improdutivo e sem razão o pedido da recorrente. 

 Em paralelo, segue análise detalhada da área demandante à documentação 

enviada pela recorrente: 

 

CAT´s – Marcelo Adriano Belançon 

 

• CAT 4909/2020 – ETE - Não revela desenvolvimento de atividade similar ao objeto, 

logo, a evidência de elaboração de projeto em BIM não é válida. 
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• CAT 1720220000072/2022 – ETP - Não caracteriza atividade similar ao objeto, além 

de não abranger o uso do BIM (conforme objeto de contratação) 

 

• CAT 6858/2020 – TERRAPLANAGEM - Não comprova coordenação, fiscalização ou 

supervisão (conforme tópico VII, do subitem 4.2 do Termo de Referência) como 

atividade técnica, além de não abranger o uso do BIM (conforme objeto de 

contratação). Outro fator, é que essa CAT por si só não validaria a qualificação 

técnica, já que nesse caso a terraplanagem configura uma complementação do 

objeto (considerando que um projeto de macroinfraesturtura urbana envolve 

diversas outras diretrizes. 

 

• CAT 6579/2020 – LOTEAMENTO – DIAMANTE - Não caracteriza atividade similar ao 

objeto, além de não comprovar coordenação, fiscalização ou supervisão (conforme 

tópico VII, do subitem 4.2 do Termo de Referência) como atividade técnica, bem 

como, não abrange o uso do BIM (conforme objeto de contratação 

 

• CAT 1897/2021 – LOTEAMENTO - Não caracteriza atividade similar ao objeto, além 

de não abrange o uso do BIM (conforme objeto de contratação. 

 

CAT´s –  MAKEY NONDAS MAI 

  

• CAT 218479/2020 – PREFEITURA DE CAUCAIA - A CAT em questão não apresenta 

atividade em BIM, conforme objeto da contratação. 

 

CAT´s –   MARCUS VINICIUS TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

 

• CAT 256157/2021 – DETRAN/CE - A CAT em questão não apresenta atividade 

em BIM, conforme objeto da contratação. 

 

• CAT 211842/2020 – FORTALEZA/CE - A CAT em questão não apresenta 

atividade em BIM, conforme objeto da contratação, além de abranger apenas 

atividades relacionadas a Sinalização Viária, que configura uma complementação 

do objeto a ser contratado, já que o Projeto Beira Foz envolve diversas outras 

diretrizes urbanas. 
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• CAT 3734/2019 – TERESINA/PI - A CAT em questão não apresenta atividade 

em BIM, conforme objeto da contratação. 

 

• CAT 193260/2019 – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS/CE - A CAT 

em questão não apresenta atividade em BIM, conforme objeto da contratação, além 

de abranger apenas atividades relacionadas a questões viárias, que configura uma 

complementação do objeto a ser contratado, já que o Projeto Beira Foz envolve 

diversas outras diretrizes urbanas. 

 

 Além das CAT’S dos Profissionais Sêniors apresentadas pela recorrente não 

atenderem aos requisitos básicos conforme apontado, com relação à qualificação técnica 

da empresa, o Termo de Referência solicita o seguinte: 

 

 Logo, partindo da análise exposta, a empresa BEX Engenharia Ltda, não 

apresentou nenhuma CAT que atenda completamente aos requisitos solicitados. Portanto, 

a documentação apresentada torna-se inválida visto que o Termo de Referência prevê o 

cumprimento total das premissas dispostas e não apenas parte delas. 

 

 Desta forma, fica evidente que, apesar da relação de algumas atividades, 

ambas correspondem a esferas de magnitude expressivamente distintas dentro do 

contexto do planejamento urbano, o que comprova a falta de similaridade, que de acordo 

com a própria empresa em fase recursal, significa: “...análogo, equivalente, semelhante”. 
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  Diante do exposto, entendemos ser IMPROCEDENTE o pedido da Recorrente 

quanto aos documentos apresentados pela proponente. D) NORMA DE COMPRAS, 

CONTRATAÇÕES E ALIENAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU 

BRASIL 

 O Edital que balizou a Avaliação Competitiva ora em apreço, de nº. 0015/2021, é 

regido pela NCCA, conforme item 1.2 do instrumento convocatório. 

 Atentando-se ao que a NCCA determina quanto ao julgamento das propostas, a 

recorrente trouxe alguns artigos, bem como os princípios a serem atendidos pela referida 

norma e pelos atos advindos. 

 A começar, a recorrente cita os artigos 2º e 22º, § 1º, vejamos: 

Art. 22º “§ 1° O julgamento das propostas observará os parâmetros 

objetivos definidos no edital, sendo vedado computar vantagens não 

previstas.” 

“Art. 2º Os procedimentos regidos por esta Norma atenderão aos 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da eficiência, da probidade, da economicidade, da 

razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade, da busca 

permanente pela qualidade, da isonomia, do julgamento objetivo e 

outros correlatos.” 

 Em complementação, trouxe o entendimento de alguns doutrinadores com relação 

aos princípios da administração pública, tais como, o princípio da vantajosidade, 

razoabilidade e economicidade, neste sentido, cabe ressaltar que a NCCA também é 

pautada nesses princípios. 

 Nesta toada, foram sim considerados os artigos 2º e o art. 22, § 1º da NCCA, bem 

como foram adotados procedimentos que atenderam aos princípios da referida norma, 

visando o correto julgamento da proposta comercial e da documentação de habilitação. 

  

 Assim quanto aos parâmetros objetivos dispostos no art. 22, da NCCA, estes foram 

criteriosamente seguidos, não caracterizando em nenhum momento análise subjetiva, 
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visto que, restou claro, dentre as CAT´s apresentadas pela recorrente, apenas 1 comprova 

desenvolvimento em BIM, todavia não caracteriza atividade similar ao objeto. Trata-se da 

CAT 4909/2020 – ETE, a qual não revela desenvolvimento de atividade similar ao objeto, 

tão somente engloba Estação de Tratamento de Esgoto, logo, a evidência de elaboração de 

projeto em BIM não é válida. Só pra constar, o objeto desta contratação não contempla 

Estação de Tratamento de Esgoto. 

 

 Já quanto aos princípios norteadores citados, o princípio da razoabilidade foi  

observado de forma que a conduta na avaliação da qualificação técnica da recorrente, se 

apresentou dentro dos padrões normais de aceitabilidade. Vejamos esse entendimento: 

 

Carvalho Filho (2012, p 36) nos diz que a razoabilidade é a 

qualidade daquilo que é razoável, ou seja, aquilo que se situa dentro 

dos limites aceitáveis, ainda que os juízos de valor que provocam a 

conduta possam dispor-se de forma pouco diversa; e complementa 

afirmando que a razoabilidade é subjetiva, ou seja, o que pode ser 

razoável para uns pode não ser para outros. 
 

 Por outro lado, o princípio da economicidade, não foge da regra, muito pelo 

contrário, a análise considerou a minimização dos gastos, sem comprometimento dos 

padrões de qualidade. Vejamos este entendimento: 

 

O jurista Régis Fernandes de Oliveira explica que economicidade 

diz respeito a se saber se foi obtida a melhor proposta para a 

efetuação da despesa pública, isto é, se o caminho perseguido foi o 

melhor e mais amplo, para chegar-se à despesa e se ela fez-se com 

modicidade, dentro da equação custo benefício (OLIVEIRA, Régis 

Fernandes de; HORVATH, Estevão; e TAMBASCO, Teresa Cristina 

Castrucci. Manual de Direito Financeiro, São Paulo, Editora Revista 

dos Tribunais, 1990, p. 94) 

 
 
 Como bem trouxe a recorrida em suas contrarrazões, a Concorrente traz, de 

maneira equivocada, os corretos Princípios da Vantajosidade e Economicidade, tentando 

justificar que Serviços Intelectuais de Engenharia sejam contratados pelo critério de menor 

preço, desconsiderando a técnica, esquecendo-se porém que a diferença de preço entre 

sua proposta e a proposta vencedora, que sim, apresentou a capacidade técnica tanto da 

empresa quanto de sua equipe nos moldes solicitados, é de apenas 0,25%, não havendo 

o que se falar de escolha não econômica pelo CONTRATANTE. 
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 Percebe-se que não se trata apenas de mera busca pelo menor preço, mas de 

assegurar os procedimentos constantes no ato convocatório que garantem que os recursos 

sejam alocados de maneira mais eficiente possível. Neste aspecto, a “vantajosidade” está 

intimamente ligada aos princípios da eficiência e da economicidade. 

 

A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do 

interesse geral por meio da execução do contrato. A maior 

vantagem configura-se pela conjugação de dois aspectos inter-

relacionados. Um dos ângulos relaciona-se coma prestação a ser 

executada por parte da Administração, o outro se vincula à 

prestação a cargo do particular. A maior vantagem apresentasse 

quando a Administração assumir o dever de realizar a prestação 

menos onerosa e o particular se obriga a realizar a melhor e mais 

completa prestação. Configurase, portanto, uma relação custo-

benefício. A maior vantagem corresponde à situação de menor custo 

e maior benefício para a administração pública. JUSTEN FILHO, 

Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos. 12 ed. São Paulo: 

Dialética, 2005. p. 65 
 

   Tendo em vista esta situação há que concordar que, tanto os artigos da  

NCCA, quanto os princípios a serem atendidos pela norma, estão harmonizados na 

avaliação e análise desse processo in comento. 

  

  Diante do exposto, entendemos ser IMPROCEDENTE o pedido da 

Recorrente. 

 

 E) JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

 A recorrente alega em seu recurso que o julgamento da habilitação da BEX 

Engenharia, feito pela comissão julgadora do PTI fere tanto a NCCA como os princípios 

básicos da administração pública. 

  

 A recorrente destaca ainda que, não foram observados os parâmetros objetivos 

dispostos no art. 22 da NCCA no âmbito do julgamento, se baseando apenas em 

CRITÉRIOS SUBJETIVOS NÃO APRESENTADOS NO EDITAL da contratação, incorrendo 

assim na inabilitação da recorrente. 
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 Ambas as alegações citadas acima, relacionadas à norma e aos princípios,  foram 

bem esclarecidas no ponto anterior D) NORMA DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES E 

ALIENAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU BRASIL. 

 

 A recorrente ainda trouxe a observação de que em nenhum momento o PTI 

informa em que pontos os projetos objetos das CAT´s apresentadas pela RECORRENTE 

não são similares ao objeto contratual, nem sequer informa que tipo de projeto seriam 

similares. 

 

 Defronte as alegações da recorrente, vamos trazer todo o histórico 

demonstrando as tratativas da área de Gestão de Compras em conjunto com a análise da  

área demandante com a empresa BEX Engenharia Ltda desde a abertura da diligência até 

a desclassificação/inabilitação da recorrente. A redação a seguir foi extraída da própria 

peça da recorrente na apresentação de ser recurso: 

 

“Na data de 06/04/2022 recebeu da CONTRATANTE pedido de 

diligência e complementação de informações quando à qualificação 

técnica, referente à COORDENAÇÃO GERAL, conforme segue. 

 

“Em análise a documentação referente a qualificação técnica, segue: 

 

As CAT’s enviadas pelo Profissional Sênior atestam: 

 

Coordenação em projeto de sistema de esgoto/resíduos; 

Coordenação de projeto de desenho urbano-1.373 lotes; 

Coordenação em execução de serviço de levantamento topográfico. 

 

A solicitação da documentação conforme TR, consta: 

 

“Profissional sênior (coordenador geral) – Atestado que 

comprove experiência em coordenação, supervisão ou 

fiscalização de serviços similares;”. 

 

Logo, conforme objeto a ser contratado, seriam serviços similares 

a: “...empresa especializada em macroinfraestrutura urbana para 

elaboração em BIM, de Estudo Preliminar e Anteprojeto, relativos ao 

Projeto Beira Foz...” 

 

Portanto, não há similaridade entre as CAT’s apresentadas e o 

objeto a ser contratado. 

 

Abrimos diligência para que a empresa apresente as CAT’s 

solicitadas em conformidade com as exigências editalicias. 

 

Concedemos o prazo até as 10:00 horas do dia 07/04/2022 para o 

encaminhamento da devolutiva, sob pena de desclassificação”. 
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Em complemento aos documentos enviados e em atendimento ao 

pedido de diligência da CONTRATANTE, foi enviado ofício 06/2022 

com maiores esclarecimentos. Após análise das informações a 

CONTRATANTE decidiu, equivocadamente como provaremos, pela 

INABILITAÇÃO da PROPONENTE conforme segue. 

 

“Confirmo o recebimento da devolutiva dentro do prazo estipulado, 

contudo, em análise a decisão encaminhada pela empresa em 

07/04/2022, a área demandante manteve seu posicionamento 

quanto a não similaridade entre as CAT’s apresentadas e o objeto a 

ser contratado. 

 

Ressaltamos que, a diligência foi aberta à empresa para que esta 

apresentasse as CAT’s em conformidade com o edital e anexos. 

 

Desta forma, a empresa BEX ENGENHARIA LTDA está 

desclassificada, por apresentar desconformidades com as exigências 

editalícias e com a diligência aberta quanto a qualificação técnica”. 

 

 Ora, se Termo de Referência, Anexo I, do edital, traz a exigência de: 

 

“Profissional sênior (coordenador geral) – Atestado que comprove 

experiência em coordenação, supervisão ou fiscalização de serviços 

similares;”. 

 

 Logo, conforme objeto a ser contratado, seriam serviços similares a: 

 

“...empresa especializada em macroinfraestrutura urbana para 

elaboração em BIM, de Estudo Preliminar e Anteprojeto, relativos ao 

Projeto Beira Foz...” 

 

 Neste sentido entendemos que, a empresa arrematante deveria apresentar CAT´s 

referente ao Profissional Sênior (Coordenador Geral) comprovando experiência em 

coordenação, supervisão ou fiscalização de serviços similares em macrinfraestrutura 

urbana para elaboração em BIM, de Estudo Premilimar e Anteprojeto, relativos ao Projeto 

Beira Foz. Tal condição foi apontada pela Fundação PTI-BR para a recorrente quando da 

abertura da diligência, portanto, não há que se falar em falta de informações pertinentes 

aos pontos dos projetos objetos das CAT´s apresentadas pela RECORRENTE, as quais não 

são similares ao objeto contratual, detalhando os tipos de projeto que seriam similares. 

 

 Para corroborar com a ausência de qualificação técnica por parte da recorrente, 

segue a análise da documentação encaminhada pela mesma. 
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 A empresa BEX Engenharia Ltda apresentou a CAT 1897/2021 – LOTEAMENTO, 

atestando: 

 

• Coordenação em projeto de sistema de esgoto/resíduos; 

• Coordenação de projeto de desenho urbano-1.373 lotes; 

• Coordenação em execução de serviço de levantamento 

topográfico.   

 

 Não é de difícil compreensão de que, além do fato da CAT em questão não 

apresentar o uso do BIM (conforme objeto de contratação), há um fator de claro 

questionamento - A ART aponta “coordenação”, todavia, no Atestado não há Equipe Técnica 

envolvida no projeto, nem referência de “coordenação”, portanto fica a dúvida: O 

coordenador Marcelo Adriano Belançon coordenou o projeto em que apenas ele compunha 

a Equipe Técnica? Além do mais, ressaltamos que há diferença entre o que consiste - 

Elaboração de Projetos de Loteamento Urbano e Elaboração de Projeto de 

macroinfraestrutura urbana. No processo de elaboração de estudo de implantação de 

Loteamento Urbano, uma das etapas envolve o levantamento da classificação do 

Zoneamento da área em questão. Portanto, nesse caso, o desenvolvimento do projeto 

segue o controle normativo já estabelecido para a região em foco. Já um estudo de 

macroinfraestrutura urbana aborda definições de ordenamento da cidade, em que muitos 

aspectos são analisados, e por vezes resulta na necessidade de alteração dos parâmetros 

de zoneamento da região, a fim de atender as necessidades propostas, além de abranger 

estudo de fluxo de mobilidade definitivamente mais complexo do que de um loteamento. 

Nesse caso, é necessária a análise do diagnóstico dos modais que circulam a região 

abordada, com estudos que envolvam o apontamento de possíveis engarrafamentos e 

realização de ensaios para a certificação de que as vias comportarão os fluxos durante 

períodos críticos. Desta forma, fica evidente que, apesar da relação de algumas atividades, 

ambas correspondem a esferas de magnitude expressivamente distintas dentro do 

contexto do planejamento urbano, o que comprova a falta de similaridade, que de acordo 

com a própria empresa em fase recursal, significa: “...análogo, equivalente, semelhante””. 

Por fim, de acordo com todos os apontamentos expostos, é evidente que as atividades 

apresentadas não atendem as necessidades expressas. 

 

 Ainda, quanto aos profissionais Sêniors, o engenheiro Marcelo Adriano Belançon 

não apresentou nenhuma CAT similar ao objeto e os demais engenheiros indicados não 

possuem desenvolvimento em BIM em suas atestações. Vejamos a informação sucinta 

nesta planilha: 
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 Somente para reforçar a argumentação num contexto geral, a recorrente BEX 

Engenharia Ltda, não conseguiu comprovar através das certidões, nenhuma CAT que 

adenta por completo os requisitos solicitados.  

 

 Portanto, a documentação apresentada torna-se inválida visto que o Termo de 

Referência prevê o cumprimento total das premissas dispostas e não apenas parte delas, 

bem como restou caracterizado o aspecto legal do julgamento, com observância aos 

princípios da razoabilidade, economicidade e vantajosidade. 
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 III - DA DECISÃO DO MEMBRO TITULAR DO COMITÊ PERMANENTE DE 

AVALIAÇÃO COMPETITIVA 

  

 Não há dúvidas de que foram supridos todos os questionamentos efetuados 

pela empresa RECORRENTE. Diante de todo o exposto, resolvo pelo CONHECIMENTO 

do recurso formulado pela empresa BEX ENGENHARIA LTDA e manter a decisão de 

DECLARAR VENCEDORA a empresa TPF ENGENHARIA LTDA da Avaliação Competitiva 

Eletrônica oriunda do Processo nº 1241/2021 e Edital nº 0015/2021. 

 

 

Foz do Iguaçu, 09 de maio de 2022 

  

 

 

(Assinado Digitalmente) 

Ingrid Schwarz 

Gestão de Compras PTI-BR 
 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Ingrid Schwarz. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0E71-FE4A-1E4E-3D5E.



Avenida Tancredo Neves, nº. 6731 
CEP: 85.867-900 – Foz do Iguaçu, PR 

Tel. (45) 3576-7200 

www.pti.org.br 
 
 

 
 30 de 30 

 

DECISÃO DA DIRETORIA 

  

 Nos termos do artigo 29 da NCCA – NORMA DE COMPRAS, 

CONTRATAÇÕES E ALIENAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – 

BRASIL, ante os fundamentos apresentados acima pelo Comitê Permanente de Avaliação 

Competitiva, DECIDIMOS CONHECER o recurso formulado pela empresa BEX 

ENGENHARIA LTDA e decidimos manter a decisão de DECLARAR VENCEDORA da 

empresa TPF ENGENHARIA LTDA da Avaliação Competitiva Eletrônica oriunda do 

Processo nº 1241/2021 e Edital nº 0015/2021. 

 Dê-se ampla publicidade e ciência a todos os licitantes dos termos desta 

decisão. 

 

Foz do Iguaçu, 09 de maio de 2022 

 

 

 

 

 
 

 

(Assinado Digitalmente) 

Flaviano da Costa Masnik 

Diretor Administrativo-Financeiro da Fundação PTI-BR 

 

 

 

(Assinado Digitalmente) 

Eduardo Castanheira Garrido Alves 

Diretor Superintendente da Fundação PTI - BR 
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