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NOTA TÉCNICA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÕES

 

Pregão Eletrônico nº 10/2022.

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços
con�nuados de manutenção preven�va, corre�va, e serviços eventuais, por demanda, nas instalações
prediais e mobiliários indicados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e dos que
estejam sob sua responsabilidade, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas,
máquinas, equipamentos, conforme especificações, quan�ta�vos e condições estabelecidas neste EDITAL e
seus anexos.

Referencia: Impugnações aos termos do edital do pregão supra.

1 - Trata-se de impugnações interposta contra os termos do edital e seus anexos do Pregão
eletrônico nº 10/2022, que tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada
na prestação de serviços con�nuados de manutenção preven�va, corre�va, e serviços eventuais, por
demanda, nas instalações prediais e mobiliários indicados pela Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal e dos que estejam sob sua responsabilidade, com o fornecimento de mão-de-obra,
materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quan�ta�vos e condições
estabelecidas neste EDITAL e seus anexos.

 

2 - Considerando que a sessão do certame licitatório foi agendada para data de 30/03 do
corrente às 10 horas, as peças de impugnação recebidas na data de 25/3/2022, são tempes�vas, conforme
preconiza o subitem 2.1 do instrumento convocatório, do Pregão eletrônico nº 10/2022, verbis:

 

"2.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço:
dilic.suag@se.df.gov.br;"
 

3 - Levando em conta que as impugnações tratam de diversos aspectos técnicos, a área
demandante desta Secretaria se manifestou por meio da Nota técnica 10 emi�da pela GMASA id.
(83083841), nos seguintes termos:

 

(...)

"3. ANÁLISE
Do primeiro pedido de impugnação empresa: CONSTRUTORA SILVA NEIVA LTDA.,
id. (83011479):
 

A empresa: CONSTRUTORA SILVA NEIVA LTDA., impetrou recurso solicitando
apreciação, análise e respostas de maneira fundamentada os itens III, IV e V da



presente Impugnação; Também solicita esclarecimento acerca do item VI da peça
impugnatória e caso entenda per�nente, sugere a republicação do edital e
redesignação da data da sessão, alegando que será indispensável alteração o
que configuraria interferência direta na mensuração e elaboração da proposta.
 

Para uma melhor didá�ca, reproduzimos os ques�onamentos abaixo:
III – DO DESCONTO MÍNIMO FIXADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -Termo de
Referência, anexo I do Edital - percentual mínimo de desconto a ser aplicado
sobre o valor anual es�mado.
Sustenta a impugnante: "Sobre o fa�dico tema, foi apresentado Pedido de
Esclarecimento, publicado no ambiente do ‘SIASG-Comprasnet’ no úl�mo dia
21/03/2022 às 14:49:12 por parte de um de nossos concorrentes, cito o
ques�onamento e a posteriori a resposta oferecida pelo Ilustríssimo Pregoeiro
Reni Fernandes:"

P.: “Porque a Administração pública já está impondo um desconto mínimo de
15%, com qual embasamento e jus�fica�va para isso. Devido a pandemia os
preços sofreram consideráveis aumentos e a SINAPI não reflete essa realidade e
mesmo assim a administração está determinando um desconto de 15% que já é
elevado.”
R.: ”Os 15% de desconto mínimo tomou por base a pesquisa de preços, que foi
realizada com base legal no Decreto nº 39.453/2018 e a Portaria nº 514/2018.”
 

Argumenta a empresa que : ...."fomos capazes de aferir, tendo como base o
esclarecimento prestado parcialmente pela Administração, indicando que o fez,
sob a luz do Decreto Distrital 39.453/2018 e a Portaria Distrital 514/2018. Por
outro lado, o competente pregoeiro deixou de apresentar argumentos,
disposi�vos legais ou textos jurisprudenciais que afastassem defini�vamente a
dúvida por parte dos licitantes, onde, sob a luz da boa-fé nos sen�mos inclinados
a reiterar ques�onamentos de outrora."
Griffo nosso
Pioneiramente, gen�leza nos informar como podemos alcançar e ter acesso a
pesquisa de preços realizadas e que serviram para mensuração de “desconto
mínimo” por parte dos licitantes.

 IV – DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS E SUA COMPOSIÇÃO
 Após longa argumentação a empresa ques�ona:
"Nesse viés, suplico: está correta a fixação de um percentual de 0 para
Administração Central junto a Composição do BDI, mesmo que em total
desacordo com a orientação jurisprudencial expressa e inequívoca do Acórdão
2622/2013- TCU-Plenário?"

V – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA E O REGIME DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
"De modo a evitar desclassificações desnecessárias, que venham a ofender o
Princípio da Obje�vidade, indagamos: qual o documento complementar (digo
complementar, uma vez que este é exógeno ao rol taxa�vo presente no art. 31 da
Lei 8.666/93) hábil e cabível para jus�ficarmos e atendermos o item 14.4.5 do
Edital?"
Por fim a empresa solicita esclarecimento quanto ao item VI a saber:

VI – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR PARTE DE ÓRGÃOS NÃO
PARTICIPANTES
"Aproveitamos a oportunidade para interrogar: em caso de possibilidade de
adesão por parte de órgãos não par�cipantes (art. 22 do Decreto 7.892/93),
apenas as “secretarias do Distrito Federal” poderão solicitar “carona”? "
Do segundo pedido de impugnação empresa: CRS CONSTRUÇÃO E REFORMA
EIRELI., id. (83011598).



A empresa: CRS CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI., argumenta em seu recurso,
que fora detectado no edital pregão SRP nº 10/2022 id. (81943737), várias falhas
sem embasamento jurídico e técnico, deixando as empresas sem jus�fica�vas
plausíveis.
Por suas razões e jus�fica�vas con�das no recurso a empresa requer:

1 - Que a Subsecretaria de Infraestrutura Escolar - SIAE, por meio da "Diretoria de
Engenharia" - DIRED - apresente três orçamentos conforme determinações e
acórdãos do Tribunal de Contas da União - TCU;
2 - Exclua a porcentagem de 15 % (quinze) por cento, de desconto inicial no
presente certame;
3 - Seja feita planilha de custos de materiais e mão de obras a serem u�lizados no
objeto do certame;

4 - Apresente cotação de preços e materiais junto ao mercado;
5 -  Que se determine a republicação do edital, escoimado do vício apontando,
reabrindo o prazo inicialmente previsto.
Do terceiro pedido de impugnação pessoa �sica: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAGÃO,
id. (83011704).

O subscrevente afirma ter interesse pessoal na licitação para registro de preços
para contratação de empresa especializada na prestação de serviços con�nuados
de manutenção preven�va, corre�va, e serviços eventuais, por demanda, nas
instalações prediais e mobiliários indicados pela Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal e dos que estejam sob sua responsabilidade, com o
fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos,
conforme especificações, quan�ta�vos e condições estabelecidas neste EDITAL e
seus anexos.
Após apresentar argumentações e jus�fica�vas no recurso o interessado requer:
1 - Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada
procedente, com efeito de constar no Edital uma nova listagem de serviços mais
preponderantes que tenha similaridade com o objeto licitado.

2 - Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração
aqui pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art.
21, da Lei nº 8666/93.
Do quarto pedido de impugnação empresa: JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI., id. (83011803).
A empresa JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, foi a quarta empresa a
apresentar pedido de impugnação do P.E. 10/2022.

A licitante tendo interesse em par�cipar da licitação supramencionada, adquiriu
o respec�vo Edital e seus anexos que tem como objeto “registro de preços para
contratação de empresa especializada na prestação de serviços con�nuados de
manutenção preven�va, corre�va, e serviços eventuais, por demanda, nas
instalações prediais e mobiliários indicados pela Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal e dos que estejam sob sua responsabilidade, com o
fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos,
conforme especificações, quan�ta�vos e condições estabelecidas neste EDITAL e
seus anexos”. Ao verificar as condições para par�cipação no pleito em tela,
deparou-se a mesma com vícios insanáveis e ilegalidades detalhando-os na
sequencia do documento impugnatório.
Com base em seus argumentos e jus�fica�vas apontados do recurso requer:
1 - Declarar-se nulos os itens atacados;

2 – Definir a Administração se o presente certame é ou não um Sistema de
Registro de Preços considerando as argumentações apresentadas acerca da
previsibilidade ou não dos serviços a serem executados;



3 – Revisão da qualificação Técnica exigida das licitantes, com a supressão de
exigência de quan�ta�vos mínimos, considerando o limite previsto no acórdão
do TCU e na Instrução Norma�va n.º 05 de 2017 quanto às exigências mínimas
de qualificação técnica, considerando se tratar de contratação de “serviços
con�nuados”;
 4 - Definição das parcelas relevantes por profissional devidamente habilitado,
considerando a “planilha orçamentária” se a mesma exis�r e a jus�fica�va pela
sua adoção;

 5 – Indicação de responsável(eis) técnico(s) devidamente habilitado(s) e
respec�va ART referente ao projeto básico, orçamentos es�ma�vos SINAPI,
termo de referência, especificações de materiais e serviços;
 6 - Determinar-se a republicação do Edital, escoimado dos vícios apontados,
reabrindo-se o prazo inicialmente previsto;
 7 – Abertura de Processo Administra�vo interno para apurar a legalidade da
adesão que resultou na assinatura do referido Contrato CT Nº 47/2020 – SEDF;

 8 – Aguarda-se que a decisão do mérito da presente impugnação observe o
prazo estabelecido no Item 2.5 do
Ante o exposto esclarecemos que:
O Termo de Referência deixa claro que o pretenso certame está respaldado por
legislação atualizada enquadrando-se na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO -
Sistema de Registro de Preços- SRP, conforme item I DO OBJETO, sub itens 1.2 e
um 1.3 conforme transcrito abaixo:

1.2. A Lei nº 10.520/2002, define serviços e bens comuns como aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade possam ser obje�vamente definidos pelo
edital, por meio de especificações usuais no mercado. De modo geral e
complementar, o Decreto nº 23.460/2002, define bens e serviços comuns aqueles
cujos padrões de desempenho e de qualidade possam ser, concisa e
obje�vamente, definidos no edital, com base nas especificações usuais de
mercado. Com a leitura dos disposi�vos mencionados é possível concluir que, o
serviço de manutenção predial é fornecido de forma ampla no mercado, sendo
que não há necessidade de qualquer inovação ou modificação por parte da
administração pública ao contratar o serviço, configurando, assim a hipótese de
serviço comum,com caracterís�cas e especificações usuais de mercado.
1.3. Os serviços objeto do presente termo de referência se enquadra na qualidade
de comuns, conforme inteligência do ar�go 1º c/c Inciso II, alínea"c" do art 3º do
Decreto nº 10.024/2019, verbis:
 
"Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia
, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública
federal." 
(Grifo nosso) 
(...) 
"II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser obje�vamente definidos pelo edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado"

Além disso A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é responsável
por uma ampla área �sica de atendimentos e de serviços administra�vos nos
imóveis ocupados e, nestes casos, é de responsabilidade da SEEDF garan�r que
os materiais e instalações primárias de uso con�nuo sejam man�dos para
permi�r o pleno funcionamento dessas unidades; garan�r as condições �sicas e
de segurança das edificações para o pleno atendimento das a�vidades
ins�tucionais a que se des�nam; executar todas as ações e serviços inerentes à



manutenção preven�va, corre�va e emergenciais sempre que devidamente
jus�ficados.
 A contratação de empresa especializada nesse �po de serviço se faz
indispensável e tem como obje�vo sanar os problemas oriundos da falta de
manutenção periódica nas dependências desta Secretaria, tendo em vista a
eventualidade de sinistros imprevistos decorrentes de qualquer edificação. O
intuito, portanto, e de se evitar contratações frequentes, o pleito é de contratar
uma empresa que realize tais manutenções.

No momento a Secretaria de Educação do Distrito Federal não possui em seu
quadro profissionais da área de engenharia e arquitetura suficientes, nem
profissionais técnicos qualificados para realizar no menor tempo possível, os
serviços pleiteados neste Termo de Referência sendo, portanto, imprescindível a
contratação de empresa especializada na área de manutenção predial e por fim,
cons�tuir uma alterna�va eficiente e eficaz para as necessidades de reparos,
manutenções.
A pretensa contratação dos serviços de manutenção é imprescindível para a
garan�a do funcionamento dos sistemas e equipamentos que cons�tuem a
infraestrutura básica, necessária para o êxito das a�vidades desenvolvidas nas
Unidades desta Secretaria, para a manutenção do imóvel em bom estado de
conservação, de forma a propiciar as condições requeridas para a permanência
de sua ocupação e segurança dos servidores e visitantes, bem como visa além da
preservação material, preservar a integridade �sica dos trabalhadores
distribuídos nos diversos setores, ou seja, visa afastar riscos de danos a bens, à
saúde ou à vida de pessoas.
Desde a edição da Lei nº 10.524/2002 (Lei de Diretrizes Orçamentárias do
exercício de 2003), o SINAPI passou a ser o balizador oficial da razoabilidade dos
custos das obras públicas executadas com recursos dos orçamentos da União.
Com isso pretende-se buscar:

Maior transparência com base nos preços amplamente u�lizados na
administração pública;
Maior controle dos custos, porque os apontamentos serão em sistema
informa�zado de domínio do órgão demandante;
Maior confiabilidade, porque as vistorias serão realizadas por engenheiro da
empresa contratada e um profissional de cada órgão demandante;

Menores custos, porque será u�lizada tabela de preços reconhecida no mercado;
Maior consolidação das apropriações de despesas porque serão lançadas em
sistema informa�zado.
Adotar-se-á a metodologia de execução e fiscalização do contrato de
manutenção, pequenas reformas e adequações prediais, com preços unitários
publicados periodicamente pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil – SINAPI da Caixa Econômica Federal, conforme
determina a Lei Distrital nº 5.695 de 02 de agosto de 2016 e suas alterações.

Art. 44. Os preços de referência para licitações de obras a serem custeados com
recursos do Distrito Federal devem ser definidos a par�r de custos unitários dos
itens previstos no projeto menores ou iguais a mediana dos seus
correspondentes no Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (SICRO) e no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI),
man�do e atualizado pela Caixa Econômica Federal é uma ferramenta consul�va
que auxilia na elaboração e análise de es�ma�vas e orçamentos, planejamento
de inves�mentos e avaliação de contratos em obras públicas. Diante dos fatos
apresentados, a solução escolhida para a contratação encontra respaldo no
Decreto Distrital n.º 25.937, de 15/06/2005, que em seu art. 1.º preconiza:
Art. 1º As a�vidades de vigilância, limpeza e conservação, ajardinamento e
limpeza de áreas urbanas, segurança, transporte, informá�ca, copeiragem,



recepção, reprografia, telecomunicações, manutenção predial, de equipamentos
e de instalações e outras assemelhadas, no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Distrito Federal, excetuando-se as companhias de capital aberto,
serão, de preferência, objeto de execução indireta, man�do o poder regulatório e
de fiscalização dessas a�vidades por parte do Poder Público.
Além dos mo�vos acima elencados a presente contratação visa atender à
recomendação con�da na Decisão n.º 6.300/2012 – TCDF:

IV. recomendar ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, com a finalidade de
observar os ditames do art. 45 da Lei Complementar n.° 101/00, a adoção de
medidas necessárias a alocação de recursos suficientes para: a) as a�vidades de
manutenção de bens públicos, privilegiando a manutenção ro�neira e a
planejada, de forma a minimizar a realização de intervenções não planejadas;
Complementa-se ainda que o Decreto Distrital nº 37.065/2016, que dispõe sobre
a manutenção do patrimônio público do Distrito Federal, entende em seu art. 3º:
Art. 3.º Para atender o disposto no art. 45 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de
maio de 2000, entende-se como ações de conservação do patrimônio público:

I – as a�vidades que visem preservar ou recuperar as condições ambientais
adequadas ao uso previsto para as edificações e suas partes cons�tuintes;
II – o desenvolvimento de ações de conservação de rodovias e obras de artes
especiais, defensas metálicas, sinalização viária e disposi�vos de mobilidade
urbana, incluindo todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda
de desempenho, ou para atualizá-las às necessidades de seus usuários.
§ 1.º Não inclui nas ações de conservação do patrimônio público os serviços
realizados para alterar o uso das edificações e aqueles que visem tão somente
ações de limpeza, conservação, vigilância e brigada.

§ 2.º Na organização das a�vidades de conservação do patrimônio deve estar
prevista a estrutura material, financeira e de recursos humanos suficientes que
atendam aos diferentes �pos de manutenção: ro�neira, planejada e não
planejada.
O Catálogo de Composições e Insumos do SINAPI encontram-se no seguinte
endereço
eletrônico: h�p://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI.
Por fim o pretenso Registro de Preços está fundamentado nas legislações: 

O referido procedimento será regido pela Lei nº 10.520/2002, regulamentado
pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, recepcionado no âmbito do Distrito
Federal pelo Decreto n° 40.205, de 30 de outubro de 2019 e, subsidiariamente
pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, Decretos Distritais nº(s)
26.851/2006 alterado pelo Decreto nº 35.831/2014, nº 39.103/2018 nº
39.453/2018, nº 39.860/2019, Lei 4.611/2011, Decreto Distrital nº 23.460/2002 e
Legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993,
atualizada, e ainda, a Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 8.538/2015,
Instrução Norma�va nº 05/2017-MPOG, além das demais normas per�nentes,
observadas as condições estabelecidas no Ato Convocatório e seus Anexos. 
Quanto à formação do preço es�mado para a presente contratação, aplicam-se
as disposições da Lei Distrital nº 5.525/2015, que preceitua que em contratações
de serviços no âmbito do Distrito Federal, o valor a ser pago não seja superior à
média de preços do mercado, bem como o Decreto Distrital nº 36.220/2014, que
dispõe sobre procedimentos administra�vos para realização de pesquisa de
preços na aquisição de bens e contratação de serviços em geral."
4. DA CONCLUSÃO 

"Resta claro a eminente necessidade do Estado no objeto do certame con�do no
edital em análise.
A Administração Pública, deve se atentar quanto aos recursos meramente
protelatórios que buscam apenas postergar o processo licitatório, confundindo e

http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/7dbd0d94425548bb8ef57913a86a8937/Decreto_40205_30_10_2019.html


causando custos ao erário em tenta�vas recursais que não se sustentam
juridicamente, embora não afirmamos que este seja o caso.
Considerando as argumentações recursais tempes�vamente apresentado
conforme qualificação nesta Nota Técnica presente.

Considerando que o Termo de Referência 6 que embasou o Edital SRP 10/2022,
foi elaborado com base nas legislações vigentes, subme�do o mesmo à análise
de demais Setores competente, sem que fosse detectado irregularidade ou
ilegalidade no presente certame, manifestamos-nos pela con�nuidade da
licitação ora proposta."

 

4 - Nesse passo, cabe registrar que o Pregão Eletrônico SRP nº 10/2022 foi publicado com
total observância às normas e princípios, como rege o ar�go 3º da lei geral de licitações, verbis:

 

"Art. 3o  A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio cons�tucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
obje�vo e dos que lhes são correlatos."
 

5- É per�nente registrar que, princípios como o da isonomia, da ampla par�cipação, do
julgamento obje�vo, da impessoalidade e da legalidade são diretrizes fundamentais que nortearam o
presente Edital, na medida em que se busca com ele a seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração publica, e também assegurar, aos licitantes interessados, com total transparência e
igualdade de condições, o direito de par�cipar do pregão. 

 

6 - Assim, considerando os argumentos da área técnica demandante, conforme análise e
conclusão supramencionados, e, data vênia, por entender que não houve violação dos princípios
norteadores das licitações e contratos, os argumentos das Impugnantes não são suficientes para
prosperarem.

 

7 - Com base no que foi supra exposto, acolho as impugnações pela tempes�vidade de que
se revestem, para, no mérito, julgá-las  improcedentes.

 

8 - Registamos que a presente manifestação será divulgada no sí�o de compras
governamentais, h�ps://h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/.

 

RENI FERNANDES

Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por RENÍ DE PAULA FERNANDES - Matr.0248496-X,
Diretor(a) de Deflagração das Licitações, em 29/03/2022, às 16:35, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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