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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 081/2022 
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL CESÁRIO 
REGIS, COM ÁREA TOTAL DE 1.647,23M², LOCALIZADA NO BAIRRO 
LAGEADO BAIXO, POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO 

 
 
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 
 
 
Considerando o documento de Impugnação ao edital enviado pela empresa ITAQUA CONSTRUÇÕES EIRELI, 
CNPJ nº 11.721.538/0001-01 no dia 20/10/2022, seguem os fatos: 
 
DA IMPUGNAÇÃO: 
 
A empresa, em breve síntese, impugna o Edital quanto ao regime de execução adotado para a referida obra 
e elenca vários vícios na planilha orçamentária que afetam diretamente na formação da proposta de 
preços. 
 
DA APRECIAÇÃO: 
 
A impugnante protocolou o documento no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura, conforme 
estabelece o Edital, merecendo sua apreciação. 
 
DO MÉRITO: 
 
Passando a análise do mérito, conforme posicionamento, a Comissão de Licitação tem as seguintes 
considerações e entendimentos: 
 
Recebida a impugnação pela Comissão Permanente de Licitações, foi realizada a análise da mesma e, por se 
tratar essencialmente de questões relacionadas ao projeto e planilha orçamentária, foi encaminhada ao 
corpo técnico de engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano e Infraestrutura do município, o qual 
foi responsável por todo o projeto da obra e tem qualificação para esclarecer a questão, sendo abaixo 
transcritas as considerações apresentadas: 
 

Com os cordiais cumprimentos, serve o presente expediente para responder à 
impugnação ao Edital de Concorrência 002/2022, apresentada pela empresa ITAQUA 
Construções LTDA, referente à contratação de empresa para execução de obra de 
construção da Nova Escola Cesário Régis. 

 
Após revisão da documentação, verificou-se a existência de algumas inconsistências 

em relação aos projetos e orçamento da obra em questão, sendo que todos estes foram 
sanados, fazendo-se necessária, portanto, a retificação do Edital de Concorrência n° 
002/2022.  

 
Em relação aos itens apresentados pela empresa impugnante, segue uma breve 

relação dos itens revisados por esta Secretaria: 
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1. Referente aos itens em foram solicitados a adição de carga, 
manobra e descarga de materiais, bem como a multiplicação do transporte 
pela distância do “bota-fora”, foram acatados e corrigidos na planilha 
orçamentaria; 
 
2. Nos itens em que são questionados os serviços de estaqueamento 
com estaca hélice continua, foram substituídas as cotações pelo Serviço do 
SINAPI 100651, com adaptações da composição, que são:  

i. Remoção da Armadura (está sendo considerado separado, em 
conformidade com o projeto estrutural); 

ii. Adição na composição do serviço de bombeamento de concreto.  
 

3. Nos itens questionados sobre as coberturas, foram inclusos na 
planilha a cumeeiras faltantes bem como a pintura da estrutura metálica.  
 
4. Sobre o reservatório: deverá ser considerado volume de 20.000 
litros, conforme consta na planilha e no projeto arquitetônico. Informamos, 
conforme consta na planilha orçamentária, que por opção técnica do 
Município de Guabiruba será adotado reservatório de 20.000 litros. 

 
5. A entrada de energia foi retirada da Planilha Orçamentária e não 
fará parte dessa licitação, ou seja, será executada em etapa posterior pelo 
Município, conforme informação que consta no campo de observações da 
planilha orçamentária.  

 
6. Não foram inclusos na planilha orçamentaria os postes de 
iluminação e nem as luminárias, os mesmos não farão parte dessa licitação, 
motivo pelo qual não constam no orçamento. 

 
7. Foram adicionados na planilha orçamentaria os furos em alvenaria 
e a grelhas para ventilação permanente. 

 
8. Referente ao item 1.29.1.11 (agora 1.28.1.11), não houve alteração 
na planilha pois, a composição criada teve como base o SINAPI 94573, 
alterando apenas o insumo da janela, para o que mais se encaixa nas 
características da janela de correr projetada. 

 
9. Para os serviços questionados para execução da torre do 
reservatório, o serviço de forma de laje foi revisado e foram adicionados 
andaimes para auxiliar na execução. 

 
10. Referente aos sistemas de fossas e filtros, foram revisados os 
projetos, coletadas cotações de mercado e alterada a planilha orçamentária 
para os dois blocos da edificação, visando se adequar às medidas 
comerciais disponíveis na região. 

 
11. No piso da quadra foram adicionados os serviços de limpeza e 
lixamento, bem como trocado o material da pintura para um mais 
adequado. 

 
12. Sobre os equipamentos esportivos, foi adicionado material e serviço 
pra fixação das traves, adicionado kit bucha com tampa para ser concreto 
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junto com o piso para a rede de vôlei e removido o equipamento de 
basquete da planilha, o qual não fará parte dessa licitação. 

 
13. Os tubos de 500mm foram utilizados para drenagem da rua interna, 
bem como encaminhamento das águas pluviais do Bloco Esportivo. Na 
planilha orçamentária, os demais itens da rede pluvial, como tubos de 
200mm e 300mm estão junto com o item “instalação pluvial”, de cada 
edificação.  

 
14. O projeto pluvial foi revisado para eliminar possíveis inconsistências. 

 
15. Os detalhes arquitetônicos que não estão na planilha orçamentária, 
como árvores, plantas, playground, postes de iluminação, mobiliários, não 
fazem parte dessa licitação. Reiteramos que as referidas representações 
gráficas possuem caráter ilustrativo e/ou serão executados pelo Município 
em etapa posterior. Apenas fazem parte da presente licitação os itens 
constantes na Planilha Orçamentária. 

 
16. Acrescentou-se na Planilha Orçamentária o serviço técnico de 
Engenheiro Civil, conforme orientação colhida do Manual de Obras do TCU 
por tratar-se de um custo direto. 

 
Quanto ao pedido da empresa impugnante para que seja alterado o regime de 

execução da obra, esta Secretaria mantem o entendimento de que o regime de Empreitada 
por Preço Global é o mais adequado para a execução da obra em questão, por tratar-se de 
uma construção de edificação nova, que dispõe de projeto com elevado grau de 
detalhamento e com minucioso levantamento dos quantitativos dos serviços a serem 
executados. Inclusive, para a retificação do edital, foram disponibilizados uma série de 
detalhamentos do projeto arquitetônico (denominado “ampliações”), os quais tem o 
objetivo de oferecer mais informações para a empresa executora acerca de detalhes 
construtivos. 

 
Sendo assim, solicitamos que seja realizada a retificação do presente edital. 
 
Sem mais, nos colocamos a disposição renovando os votos de elevada estima e 

consideração. 
 
DA CONCLUSÃO: 
 
Pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, a Comissão Permanente de Licitação acolhe à impugnação 
apresentada, recomendando as devidas alterações no Edital e sua publicação abrindo novo prazo para o 
recebimento da documentação e propostas. 
 
Guabiruba, 31 de outubro de 2022. 
 
 

_______________________________ 
LEANDRO WERLE 

Presidente da Comissão  
de Licitação 
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Ratifico a decisão proferida pela Comissão de Licitação, acolhendo as impugnações apresentadas, e 
acatando que se façam as devidas alterações do instrumento convocatório. 
 
 
DATA: ____/____/______ 
 
 
 
 
___________________ 
Valmir Zirke 
Prefeito Municipal 
 
 
Intime-se, publicando cópia na íntegra da decisão no site da Prefeitura de Guabiruba. 
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