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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 03/2021, que trata da
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CEPI – CENTRO DE
EDUCAÇÃO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA - TIPO 2 ( PROJETO PRÓPRIO) DO PROGRAMA PRÓINFÂNCIA/
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, conforme as especificações con�das no Edital, objeto do Processo nº
00080-00004898/2020-59.

 

 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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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 - �po 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 mul�uso, fraldário, lactário,
salas administra�vas, sanitários, cozinha e dependências, refeitório,
playground, fechamentos com gradil, portões e muro, calçadas, rampas,
estacionamento, canteiros, tratamento paisagís�co, 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 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 13.7.4 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:

"Versa o presente Processo dos procedimentos administra�vos necessários a
contratação da obra de construção de CEPI – Centro de Educação para Primeira
Infância - TIPO 2 (Projeto próprio) do Programa PRÓINFÂNCIA/ 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 mul�uso,
fraldário, lactário, salas administra�vas, sanitários, cozinha e dependências,
refeitório, playground, fechamentos com gradil, portões e muro, calçadas,
rampas, estacionamento, canteiros, tratamento paisagís�co, 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.

Primeiramente, convém ressaltar que os autos retornam a esta especializada
para análise e manifestação acerca da solicitação de Impugnação interposta
pela empresa INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO
LTDA. (Id. 65180901) rela�va às planilhas orçamentárias integrantes da
documentação técnica do processo licitatório do Edital de Licitação nº
03/2021 – SEDF, cujo objeto é a pretendida obra.
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Em face de tal solicitação, informamos que, devido ao fato das planilhas
orçamentárias serem datadas de 11/09/2020, 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 anexado aos autos (id. 65507856), em subs�tuição
àquele de id. 54222806, para que seja dada con�nuidade ao processo
licitatório em epígrafe.

Ademais, registramos que a obra em apreço visa a ampliação no atendimento
ao Ensino Infan�l no Distrito Federal, bem como atender as demandas do Plano
de Obras 2019-2022.
Salienta-se que a contratação em exame é necessária, pois existe uma
demanda da comunidade da Região Administra�va do SCIA - Estrutural -
DF, que solicita a construção de um Centro de Educação da Primeira Infância
(CEPI), a ser localizado na Quadra 03, Área Especial 02 - RA XXV - SCIA
(Estrutural) - DF.
Dessarte, informamos que o custo total da obra é de R$ 4.045.638,94 (quatro
milhões, quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e
quatro centavos), a ser custeado por esta Secretaria de Educação com recursos
próprios.

Contudo, em vista do tempo necessário para os atos relacionados aos trâmites
administra�vos visando à licitação da obra em comento, bem como a
formalização do contrato, entendemos que, no ano de 2021, será u�lizado o
valor de R$ 691.109,21 (seiscentos e noventa e um mil, cento e nove reais e
vinte e um centavos), restando para 2022 o montante de R$ 3.354.529,73 (três
milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e
setenta e três centavos).
Por conseguinte, frisamos que a Planilha Es�ma�va (Sem Desoneração) -
(65231635) - foi elaborada pela empresa CINNANTI Arquitetura e Engenharia
Ltda., e devidamente aprovada pelo setor técnico competente desta Pasta -
id. 65239478, tomando como referência os projetos de arquitetura
desenvolvidos pela Diretoria de Arquitetura (DIARQ), e os projetos
complementares desenvolvidos por aquela empresa, a qual foi contratada por
esta Secretaria, por meio do Processo nº 0080-007145/2016, para a execução
dos serviços, de natureza con�nuada, de sondagem, elaboração de projetos
complementares e de orçamentos para construção, ampliação e/ou reforma de
Ins�tuições de Ensino e demais próprios da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal - SEDF.
Esclarecemos que o citado orçamento foi adequado ao recurso que será
disponibilizado pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

Na referida Planilha Es�ma�va (Sem Desoneração) - (65231635), a empresa
CINNANTI Arquitetura e Engenharia Ltda. u�lizou, como base de referência de
preços, a tabela de insumos e de serviços do SINAPI, man�do pela CAIXA
Econômica Federal, exceto para os serviços/insumos com caracterís�cas
especiais, sem similaridade com os constantes no mencionado Sistema, para os
quais foram u�lizadas composições de custo unitários, próprias, elaboradas
pela empresa CINNANTI Arquitetura e Engenharia Ltda., ou de outras bases de
dados existentes, conforme o Relatório de Composições dos Preços Unitários
juntado aos autos.
Enfa�zamos que os BDIs adotados no orçamento da obra estão dentro dos
parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de Constas da União, no Acórdão
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2369/2011, para obras de edificações – construção.
Realça-se que o prazo previsto para a execução da obra é de 274 (duzentos e
setenta e quatro) dias corridos (9 meses), contados a par�r de 5 dias úteis a
par�r da expedição da Ordem de Serviço pela Subsecretaria de Infraestrutura
Escolar (SIAE), e o prazo de vigência do contrato deverá ser
de 900 (novecentos) dias corridos, contados a par�r da data da assinatura do
Contrato.

Ademais, em vista das reiteradas determinações do Tribunal de Contas do
Distrito Federal - TCDF, onde aquela Corte de Contas determina que, para a
contratação de obras desta Secretaria, deverão ser elaborados “... orçamentos
nas duas condições de recolhimento de tributos previdenciários e adote como
referência o que ob�ver o menor valor global....”, consta  (65203140) a
Planilha Es�ma�va “Com Desoneração”, no valor total de R$
4.072.048,17 (quatro milhões, setenta e dois mil, quarenta e oito reais e
dezessete centavos), e consta  (65231635) a Planilha Es�ma�va “Sem
Desoneração”, no valor total de R$ 4.045.638,94 (quatro milhões, quarenta e
cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), sendo
sugerido para fins de licitação a u�lização da Planilha
Orçamentária “Sem Desoneração”, por apresentar menor valor.
Vale destacar que todas as peças técnicas estão devidamente assinadas por
seus respec�vos autores, restando apenas a chancela do Responsável Técnico –
RT da obra, a qual ocorrerá somente após a celebração do contrato, tendo em
vista que o(s) referido(s) profissional(is) será(ão) indicado(s) pela empresa
contratada para execução da obra.
Outrossim, explanamos que se encontram acostados aos autos as Planilhas
Orçamentárias de Custos (Com Desoneração e Sem Desoneração), bem como
os seus respec�vos Cronogramas Físico-Financeiro, a composição do BDI – Com
Desoneração e Sem Desoneração, os Relatórios de Composições dos Preços
Unitários e a composição dos Encargos Sociais (SINAPI CAIXA).

Após juntados nestes autos os Projetos Básico e Execu�vo (projetos de
arquitetura e complementares, caderno de especificações técnicas e Planilhas
Orçamentárias de Custos (Com Desoneração e Sem Desoneração), por
esta Diretoria de Engenharia (DIRED) e pela Diretoria de Arquitetura (DIARQ),
o presente Processo deverá ser encaminhado à Subsecretaria de
Administração Geral (SUAG), para que seja informado o recurso no valor total
es�mado de R$ 4.045.638,94 (quatro milhões, quarenta e cinco mil, seiscentos
e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), a ser custeado com recursos
próprios por esta Secretaria de Educação, bem como para a autorização da
licitação, na modalidade de Concorrência, sob regime de Empreitada por Preço
Global, �po Menor Preço, estando de acordo com o art. 10, inciso II, alínea "a",
da Lei nº 8.666/93, devendo constar do edital de licitação as informações e
exigências constantes do Projeto Básico.
Não é demais lembrar que toda contratação de obra ou serviço de engenharia
proposta pela Diretoria de Engenharia e Diretoria de Arquitetura da Secretaria
de Estado de Educação retrata fielmente as determinações constantes das
Decisões nº 2471/2002, 254, 2619, 3665 e 351/2010 do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, (34613610), (34613853), (34613942), (34614240) e
(34614313).
Ante o exposto, encaminhamos os autos para,
preliminarmente, aprovação pela autoridade competente do novo Projeto
Básico da obra em referência (65507856), em cumprimento a determinação do
art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei 8.666/93, que estabelece:

§2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I – houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível
para exame dos interessados em par�cipar do processo licitatório;
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Por fim, encaminhem-se os autos para prosseguimento do feito.”

 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 
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