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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, 17 de março de 2021.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL CONCORRÊNCIA 001-2021

 

PROCESSO Nº 00080-00003566/2020-57

 

Referente ao Edital Concorrência nº 001/2021 para 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

 

 

Trata o presente de resposta à IMPUGNAÇÃO AO EDITAL CONCORRÊNCIA 01/2021
apresentada pela ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE CONSTRUTORES – ASBRACO encaminhada a esta
Comissão de Licitação que procedeu ao julgamento da Impugnação, interposta, informando o que segue:

 

1.Da tempes�vidade da Impugnação

O pedido de Impugnação protocolizado pela empresa ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE
CONSTRUTORES – ASBRACO, em data de 08/03/2021, tempes�vamente, portanto, merece
conhecimento.

 

2.Dos itens Impugnados

Em suas razões de impugnação a postulante insurge-se contra esclarecimentos do edital,
alegando que o orçamento base u�lizado, desconsiderou  o fato de que houve grande aumento de preços
nos insumos da construção civil ao longo do ano de 2020, solicitando que seja promovida a atualização
para preços atuais.

Noutro giro, verificou que o orçamento que orienta o Edital não englobou diversos itens
previstos na Portaria n. 3.733 de 10 de fevereiro de 2020, editada pela Secretaria Especial de Previdência
e Trabalho do Ministério da Economia, a qual aprova a nova redação da Norma Regulamentadora n. 18,
que trata de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção

Vejamos:

Em relação ao ques�onado pela ASBRACO, por se permear em assuntos inerentes à área
demandante, que foi a responsável pela elaboração de todos os projetos, orçamentos e planilhas de
preços, tornou-se necessário submeter os ques�onamentos da impugnação no Setor de Engenharia  para
manifestação quanto ao alegado pela impugnante.

Em resposta a Gerência de Orçamento de Obras manifestou-se da seguinte forma:

“Trata-se de manifestação acerca da solicitação de esclarecimentos
interposto pela Associação Brasiliense de Construtores- ASBRACO, rela�vo
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a itens constante da planilha orçamentária do Edital de Licitação nº 01/2020 –
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 da alteração da NR
18, pela Portaria n. 3.733/2020, os projetos relacionados a fundação e
elementos estruturais, bem como o orçamento, deverá passar por nova análise
técnica dos setores envolvidos para adequações e providências cabíveis. A
impugnação da ASBRACO é per�nente, visto que houve variação de preços
considerável nos úl�mos seis meses, necessitando assim também
de atualização de preços dos itens que compõem a planilha orçamentária da
referida obra para a base de preços do SINAPI mais recentemente
disponibilizada.

Isto posto, encaminhamos os autos para que esta SIAE, enquanto instância
superior, tome conhecimento dos fatos narrados e remeta o processo aos
setores competentes, com as anotações que julgar per�nentes.”
 

CONCLUSÃO:

Diante do que foi acima exposto, levando-se como base a manifestação do setor
responsável pela elaboração do orçamento, que apontou quanto a per�nência do apontado pela
ASBRACO, visualizando ser necessário  a adequação dos preços, ACATAMOS o pedido de impugnação
ingressado pela impugnante mantendo o adiamento da Concorrência  01/2021 até que se conclua a
adequação do preços que compõem a planilha orçamentária.

 

Documento assinado eletronicamente por JAIRO PEREIRA MARTINS - Matr. 00254460,
Técnico(a) de Gestão Educacional, em 17/03/2021, às 10:06, 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.

Documento assinado eletronicamente por ANNA CLAUDIA LOBO SILVA E SOUZA - Matr.
00258652, Professor(a) de Educação Básica, em 17/03/2021, às 10:07, 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.

Documento assinado eletronicamente por DIEGO FERNANDEZ GOMES - Matr. 02398796,
Diretor(a) de Licitações, em 17/03/2021, às 10:09, 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= 58076150 código CRC= 31005637.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SBN Quadra 02 Bloco C - Edi�cio Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF

 

00080-00003566/2020-57 Doc. SEI/GDF 58076150


