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ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.,
inscrita no CNPJ nº. 01.426.994/0001-75, sediada à Rua Rio Mutuzinho, 839 -
Armando Mendes - CEP: 69.089-040 - Manaus/AM, representada neste ato por seu
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vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de
Vossa  Senhoria a fim de

I M P U G N A R

os termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na conformidade
seguinte:

I – DOS FATOS

A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, procedeu
a análise do respectivo Edital, para a Contratação de empresa para construção do
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município de Parintins, de acordo com as quantidades e especificações técnicas
descritas no Edital.
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Ocorre contudo, que examinando criteriosamente o edital promulgado, objetivando a
contratação das obras delimitadas em seu objeto, a Impugnante constatou que valor
máximo admitido para a contratação é insuficiente para fazer frente aos custos e
obrigações da futura contratada, conforme detalhado abaixo, inviabilizando-se, assim,
a consecução do objeto contratual.

II – DA ILEGALIDADE

A importância da elaboração de uma planilha orçamentária detalhada e completa, a
partir de definições e exigências de Leis, Decretos, Orientações Técnicas e
entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU), elaborada do projeto básico,
que também deverá estar completo e detalhado e assim alcançar o melhor controle do
empreendimento, onde tal planilha servirá para a verificação da compatibilidade entre
a obra executada fisicamente e as etapas apresentadas nela, evitando os equívocos.
A razão de expor a necessidade da boa e correta elaboração de uma planilha de
custos para uma obra pública é exatamente mostrar as consequências que essa
planilha apresenta se não estiver completa e de acordo com o projeto básico
apresentado no edital. Acontece que, por vezes, o Projeto Básico também não é
apresentado de forma completa. Segundo a Lei de Licitações e Contratos Nº
8.666/1993 define Projeto Básico como:

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos
estudos técnico preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do
prazo de execução.

A mesma lei exige que a licitação apenas seja realizada quando a administração
pública dispuser do projeto básico.

O TCU – Tribunal de Contas da União (TCU, 2015) interpreta o Projeto Básico como
sendo “o projeto completo de engenharia composto por todas as disciplinas
necessárias para a elaboração de um orçamento detalhado da obra”.

A Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – 01/2006,
em sua Tabela 6.1 – elementos técnicos para uma edificação, mostra todos os
elementos que o projeto básico bem elaborado deve ter, como apresentada abaixo:
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Figura 1 – Elementos do projeto básico de uma
edificação

Fonte: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas OT-IBR
001/2006

Claro que o orçamento é uma previsão, uma avaliação não exata. Ainda assim não se
admite uma discrepância da realidade.

Existem etapas para formação de preços de uma obra que dependem da
apresentação de alguns documentos e itens a serem considerados na elaboração da
planilha orçamentária. A seguir serão apresentados os principais conceitos e
definições.

Projeto básico – conforme a Figura 1 apresentada na introdução, o projeto básico
deve estar completo, contendo todas as etapas da obra e de acordo com Normas
vigentes.
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Memorial descritivo – texto elaborado pelo engenheiro projetista onde estão
descriminadas todas as soluções e especificações técnicas do projeto da obra, de
modo que o engenheiro orçamentista as leve em consideração para a formação dos
preços. Tais especificações apresentam as regras para a execução de cada serviço,
detalhadas ao máximo, minimizando erros de descriminação de serviços.

Memória de cálculo de quantitativos – apresentação dos quantitativos dos serviços
levantados a partir dos projetos juntamente com o memorial descritivo.

Seguindo à risca a orientação técnica acima descrita, a chance de ocorrerem erros é
minimizada. Por tal faz-se necessário que seja anexado ao Edital o Projeto Básico,
completo, inclusive com a Memória de cálculo de quantitativos.

Os serviços apresentados na planilha orçamentária têm seu custo variando conforme
o tipo de obra, seu projeto e suas especificações, sendo que o local onde a obra
será implantada também interfere muito na elaboração do custo.

O Decreto Nº 7.983/2013 estabelece que na elaboração dos orçamentos de
referência, os órgãos e entidades da administração pública federal poderão adotar
especificidades locais ou de projeto na elaboração das respectivas composições de
custo unitário, desde que demonstrada a pertinência dos ajustes para a obra ou
serviço de engenharia orçado em relatório técnico elaborado por profissional
habilitado (Art. 8°).

Uma vez que as partes interessadas num certame licitatório são, em princípio,
antagônicas em seus interesses, o legislador fez incluir na própria Lei nº 8.666/93, o
artigo 7º, a saber:

“Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

(...)
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para
exame dos interessados em participar do processo licitatório;

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos
os seus custos unitário;” (Grifo nosso)

Saliente-se que na planilha de custos não foram considerados custos significativos
que envolvem entre outros:
- a área total de impermeabilização do reservatório de planilha está insuficiente para
a superfície prevista no memorial descritivo;
- os serviços necessários a perfeita execução da impermeabilização, quais sejam
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proteção mecânica não estão previstos em planilha;
- equipamentos, materiais e tecnologia adequados para o processo de execução da
concretagem / formas do reservatório não foram considerados;
- equipamentos adequados e necessário para execução transporte vertical para
edificação de 04 pisos, torre, grua ou elevador estão omissos;
- insuficiência de custos administrativos a serem suportados com a gestão do
contrato, visto que a carga horária a ser paga a um de um funcionário é de 220
horas mensais e foram apontadas apenas 180 horas para vigia, almoxarife e
mestre de obras, e para o engenheiro tão somente 90 horas, sendo que não há
como disponibilizar um engenheiro parte de período pois em decorrência da
distância o mesmo deve permanecer com exclusividade na obra/município;
- os custos de caráter personalíssimos aos quais a contratada deverá arcar para a
execução de uma obra no interior do Estado onde o acesso é apenas aéreo
(atualmente inoperante) e fluvial e onde os recursos locais são mínimos e
insuficientes para suprir as necessidades da obra, visto que  os considerados são
insuficiente à cobertura dos custos reais tendo sido considerado apenas 1.087,19
toneladas a serem transportadas, enquanto que apenas para o item estrutura de
concreto armado previsto em planilha totaliza em 1.100,39 m³ que perfaz somente
para este item 2.750,98 toneladas de peso a ser transportada;
- destaca-se que os escassos insumos disponíveis na cidade divergem
vertiginosamente nos preços previstos pela tabela SINAPI, como por exemplo a
pedra que em Parintins é comercializada a R$ 160,00/m³ enquanto que o preço deste
insumo na tabela SINAPI é de R$ 60,00/m³;
- salientando-se ainda que as cerâmicas definidas para uma obra pública (de grande
circulação/uso) estão abaixo do valor de mercado, quais seja: código 73912 -
cerâmica a R$ 26,88/m² e código 89171 - cerâmica a R$ 16,30/m²;
- desconsiderou-se ainda os 9,49% de dissídio coletivo de janeiro/2017 aplicados
sobre a mão de obra da Construção Civil.

À luz da Legislação e da Jurisprudência, é certo que cabe à Administração prevenir
e evitar a ocorrência de práticas irregulares, mediante exigências em Edital de todas
as condições necessárias para a execução do objeto pretendido.

No entanto, não se deve buscar o “menor preço” preço, a “qualquer custo”, mas sim
o “melhor preço”, qual seja, aquele que permita a contratada arcar com TODOS os
custos da mão-de-obra, materiais, equipamentos, tributos, benefícios sociais,
contribuições, custos administrativos e com taxas e emolumentos.

A própria Lei 8.666/93 em sua previsão contida no art. 3º, § 1º, inc. I, da Lei nº
8.666/93, que estabelece:

"Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração
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. (grifo nosso)

Com base neste art. 3º, vê-se que o Legislador quis garantir à Administração a
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proteção mecânica não estão previstos em planilha;
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edificação de 04 pisos, torre, grua ou elevador estão omissos;
- insuficiência de custos administrativos a serem suportados com a gestão do
contrato, visto que a carga horária a ser paga a um de um funcionário é de 220
horas mensais e foram apontadas apenas 180 horas para vigia, almoxarife e
mestre de obras, e para o engenheiro tão somente 90 horas, sendo que não há
como disponibilizar um engenheiro parte de período pois em decorrência da
distância o mesmo deve permanecer com exclusividade na obra/município;
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responsabilidade por “selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração”
que deve-se entender como aquele de menor custo, desde que atenda às
obrigações pecuniárias inerentes à execução do objeto desejado.

III – DO PEDIDO

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada
procedente, com efeito para:
- apresentar memorial de cálculo dos quantitativos;
- revisar os quantitativos divergentes por ventura identificados;
- revisar os preços de serviços ou insumos identificados como discrepantes

da realidade;
- incluir os itens omissos;
- determinar-se a republicação do Edital, escoimados os itens apontados,

reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei
nº 8666/93.

Diante do exposto, requer que seja acolhida a presente impugnação para ao final ser
julgada procedente para que se reveja o valor máximo permitido, considerando
TODOS os custos a serem suportados, ao mesmo tempo em que não permita que
preços aviltantes e igualmente valores insuficientes ao cumprimento das obrigações
contratuais sejam aceitos e validados pela Administração.

Nestes Termos
P. Deferimento

Manaus, 11 de abril de 2017.

Antônio Célio Feitoza Pedrosa
Sócio Administrador
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