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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Diretoria de Licitações

Despacho - SEE/SUAG/DILIC Brasília-DF, 20 de julho de 2021.

RESPOSTA IMPUGNAÇÃO

Trata-se do pedido de impugnação interposto pela empresa INFRA ENGETH INFRA
ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA ao Edital da Concorrência 01/2021, que trata da
Contratação de empresa especializada  na Construção de Escola Classe, a ser localizada na Praça de
A�vidades 05, Lote 05, Jardins Mangueiral, São Sebas�ão – DF; em terreno de 5.017,67 m² cercado por
muro e gradil metálico e edificação com 2.750,88 m² de área construída, em 2 (dois) pavimentos, com
rampas e escadas, 14 salas de aula, auditório, sala de leitura, auditório, teatro de arena, cozinha
industrial e refeitório, salas administra�vas, laboratórios, bicicletário, guarita, estacionamento, parque
infan�l, reservatório de águas pluviais e área verde, além de um ginásio poliespor�vo com ves�ário -
padrão FNDE - com 994,08 m² de área construída, conforme as especificações con�das no Edital, objeto
do Processo nº 00080-00003566/2020-57.

 

 DA ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE.

 

 Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, ou seja,
apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal. Dessa forma, a Lei 8.666/93,
em seu ar�go 41 § 2º, dispõe: “Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante
a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia ú�l que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite,
tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam
esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.                  (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)”.

O impugnante encaminhou em tempo hábil, sua impugnação à  Comissão Permanente da
SEDF, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas normas
regulamentares.

 

DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO:

Em sua peça impugnatória a empresa INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E
COMERCIO LTDA, apresenta os seguintes argumentos:

 

"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 01/2021-SEDF, Processo Nº: 00080-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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00003566/2020-57, cujo o objeto é A contratação de empresa especializada
para obra de construção de escola classe, a ser localizada na praça de
a�vidades 05, lote 05, Jardins Mangueiral, São Sebas�ão – DF; em terreno de
5.017,67 m² cercado por muro e gradil metálico e edificação com 2.750,88 m²
de área construída, em 2 (dois) pavimentos, com rampas e escadas, 14 salas de
aula, auditório, sala de leitura, auditório, teatro de arena, cozinha industrial e
refeitório, salas administra�vas, laboratórios, bicicletário, guarita,
estacionamento, parque infan�l, reservatório de águas pluviais e área verde,
além de um ginásio poliespor�vo com ves�ário - padrão FNDE - com 994,08 m²
de área construída. Tendo em vista, as planilhas orçamentárias serem baseadas
na tabela de referência SINAPI de julho de 2020, sem desoneração, o que de
par�da já faz com que os preços da obra sejam inexequíveis, mesmo que o
reajuste seja dado a par�r da data limite do orçamento (Planilha Es�ma�va de
Custo, elaborada pela SEEDF, referência deste processo licitatório), conforme
prescreve o item 13.7.2 do edital. @infraengeth SHCE/S – Com. Res. Quadra
507 – Bloco C, Nº 19 SL. 102 -Asa Sul - Brasília – DF infra@engeth.com.br Fones:
3443-7652 / 3443-8294 www.engeth.com.br Cep: 70.351-530 INFRA ENGETH
INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 02.237.437/0001-
79                                  CF/DF: 07.379.077/001-13 Das Solicitações: Solicitamos a
Vsas. a impugnação do referido edital, até que sejam reavaliados os preços e
atualizados para a úl�ma tabela SINAPI disponível, ou seja, a tabela de Maio de
2021. Alertamos a Vsas que, ainda, estamos vivendo em períodos crí�cos 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, rela�vamente aos preços de
mercado de julho de 2021, fazendo com que os preços licitados sejam
inexequíveis em comparação aos preços pra�cados no mercado do Distrito
Federal.
.

 

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÕES

Em resposta ao pedido de impugnação tempes�vamente ingressado pela empresa INFRA
ENGETH INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA, a Comissão remeteu a matéria à Diretoria
de Engenharia, setor responsável pela elaboração do Projeto Básico e planilhas, que assim se pronunciou:

“Trata-se de manifestação acerca da solicitação de Impugnação interposta pela
empresa INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO
LTDA. (Id. 65180653) rela�va às planilhas orçamentárias integrantes da
documentação técnica do processo licitatório do Edital de Licitação nº
01/2021 – SEDF, cujo objeto é a obra de construção de Escola Classe, a ser
localizada na Praça de A�vidades 05, Lote 05, Jardins Mangueiral, São Sebas�ão
– DF.
Em face de tal solicitação, informamos que, devido ao fato das planilhas
orçamentárias serem datadas de 22/09/2020, estas precisaram passar por nova
análise técnica dos setores envolvidos para adequações e providências cabíveis.
Sendo assim, a impugnação em tela é per�nente, visto que houve variação de
preços considerável nos úl�mos seis meses, o que acarretou a
necessidade de atualização de preços dos itens que compõem a planilha
orçamentária da referida obra para a base de preços do SINAPI mais
recentemente disponibilizada.
Oportuno registrar que as planilhas orçamentárias já foram atualizadas e o
novo projeto básico já foi encaminhado para SUAG para que seja dada
con�nuidade ao processo licitatório em epígrafe.

Isto posto, encaminhamos os autos para que conhecimento e providências.”
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 Conclusão

Conforme se depreende da resposta do setor responsável pela elaboração do Projeto
Básico e planilhas de custos e por se tratar de assunto meramente técnico a Comissão Permanente de
Licitação acata  o pedido de impugnação ingressado pela empresa INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA
CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA alterando os itens impugnados o que consequentemente ensejará na
recontagem do prazo para abertura do Certame.

 

JAIRO PEREIRA MARTINS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JAIRO PEREIRA MARTINS - Matr. 00254460,
Técnico(a) de Gestão Educacional, em 20/07/2021, às 08:51, 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.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 66158670 código CRC= 98B021EA.
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