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Concorrência Pública nº 003/2022 – PMPB 

 

 

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação e urbanização à 

paver da Avenida Santino Ludovino Voltolini, bairro Balneário Perequê, no Município de Porto 

Belo/SC, conforme projetos, planilhas, memorial descritivo, especificações e quantitativos 

descritos no Anexo I deste Edital. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de impugnação oferecida pela empresa BALTT EMPREITEIRA, 

TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 

00.145.589/0001-16, cujas demais qualificações estão expostas no requerimento. 

 

Em resumo, a Impugnante solicita que o Edital seja retificado nos seguintes 

termos: 

a) A empresa questiona que na composição do BDI o percentual do 

quesito Lucro está zerado, ficando abaixo dos padrões adotados; 

 

É o relatório necessário. 

 

2. MÉRITO 

 

As razões expostas pela Impugnante estão devidamente claras, de modo a 

proporcionar a perfeita análise e julgamento das insurgências. 
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Não é necessária a repetição dos elementos dispostos nas razões da 

presente Impugnação, vez que, constantes do documento anexado no processo. 

 

De plano assinalamos que ASSISTE razão a Impugnante. 

 

Passamos a analisar as insurgências na ordem estabelecida na Impugnação. 

 

Após análise do edital, mais especificamente na composição do BDI, foi 

constatado que no item Lucro consta 0,00%, o que deixa o percentual de composição 

do BDI abaixo dos índices aceitáveis pelo Acórdão 2622/2013 - TCU. 

 

3 - DECISÃO 

 

Diante do contexto apresentado, DEFERIMOS a Impugnação apresentada 

pela Empresa BALTT EMPREITEIRA, TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA, e neste 

sentido, a composição do BDI será corrigida e novo Edital será publicado. 

 

Publique-se. 

Intime-se.  

À consideração da Autoridade Superior 

 

Porto Belo, 19 de Agosto de 2022. 

 

 

Isabel Cristina Monteiro    Rodrigo Truffa da Costa 

Presidente da Comissão    Vice Presidente da Comissão 
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