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ILUSTRÍSSIMO	SENHOR	PRESIDENTE	DA	COMISSÃO	PERMANENTE	

DE	LICITAÇÃO	–CPL,	DA	SECRETARIA	DE	ESTADO	DE	EDUCAÇÃO	DO	DISTRITO	

FEDERAL.		

 

Referência:	EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N. º 03/2021-

SEDF, Processo Nº: 00080-00004898/2020-59.	

 

Prezados Senhores,  

	
A INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 

02.237.437/0001-79, com sede na SCRS quadra 507, bloco C, entrada 13, sala 102, Asa 

Sul, Brasília-DF, representada pelo seu sócio administrador, Ruyter Kepler de Thuin, 

brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 284.946.951-34 e RG nº 533.466, expedida pela 

SSP/DF, e-mail: thuin.ruyter@gmail.com, a tempo e modo, à presença de V. Sa.  para 

apresentar:  

Encontra-se na praça de Brasília-DF, EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N. º 03/2021-SEDF, Processo Nº: 00080-00004898/2020-59, cujo 

objeto é a contratação de empresa especializada para obra de construção de CEPI – Centro 

de Educação para Primeira Infância - tipo 2 (projeto próprio) do programa Pró-Infância/ 

FNDE, em terreno de 3.217,58 m² e área construída de 1.102,74 m². a edificação conta 

com 05 salas para atendimento às crianças de 0 a 06 anos, 01 sala multiuso, fraldário, 

lactário, salas administrativas, sanitários, cozinha e dependências, refeitório, playground, 

fechamentos com gradil, portões e muro, calçadas, rampas, estacionamento, canteiros, 

tratamento paisagístico, bancos, postes de iluminação, paraciclo, mastros de bandeiras, 

lixeiras e reservatório de água, em terreno localizado na Quadra 03, AE 02, Setor Leste - 

RA XXV - SCIA (Estrutural) - DF. 

Tendo em vista, as planilhas orçamentárias serem baseadas na tabela de 

referência SINAPI de julho de 2020, sem desoneração, o que de partida já faz com que 

os preços da obra sejam inexequíveis, mesmo que o reajuste seja dado a partir da data 

limite do orçamento (Planilha Estimativa de Custo, elaborada pela SEEDF, referência 

deste processo licitatório), conforme prescreve o item 13.7.4 do edital. 
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Das Solicitações:  

Solicitamos a Vsas. a impugnação do referido edital, até que sejam 

reavaliados os preços e atualizados para a última tabela SINAPI disponível, ou seja, a 

tabela de Maio de 2021. Alertamos a Vsas que, ainda, estamos vivendo em períodos 

críticos da pandemia da COVID-19, com consagrados aumentos de todos os insumos da 

Construção Civil, principalmente: Aço, materiais elétricos, materiais de instalação 

hidráulica, concreto, entre outros. É notório o desequilíbrio dos preços da planilha 

SINAPI de julho de 2020, relativamente aos preços de mercado de julho de 2021, fazendo 

com que os preços licitados sejam inexequíveis em comparação aos preços praticados no 

mercado do Distrito Federal. 

 
 

Brasília-DF, segunda-feira, 05 de julho de 2021. 
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Infra Engeth Infra Estrutura Construção e Comercio Ltda. 

(CNPJ nº 02.132.437/0001-79) 

Representado por RUYTER KEPLER DE THUIN 
 


