
GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D'ARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022PMPD
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035.2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE DOIS
SISTEMAS  DE  ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA  NAS  ESCOLAS  UNIÃO  E  MONTEIRO
PERTENCENTE AO ASSENTAMENTO MAGDALENA NICOLINA RIVETTI NO MUNICIPIO
DE PAU D’ARCO-PA. CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 906719/2022. 

I – DA PRELIMINAR.

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa CONCEBRAL CONSTRUTORA.

II – DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE.

Alega a impugnante possíveis falhas ou irregularidades que o viciariam o edital e seus anexo:

a) O orçamento não apresenta todas as composições;

b) A Planilha orçamentária possui muitos insumos sem estar incluídos a mão de obra para
instalação;

c) Base de dados defasada;

VI – DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO.

A respeito das alegações da impugnante, vale lembra que para esclarecimento dos questionamento
bastava a impugnante entrar com um pedido de informação em tempo hábil que estes e qualquer
outros esclarecimento fossem esclarecido, e em tratando-se de questionamento de ordem técnica
sobre informações de orçamento, planilhas e projetos estes escapam a competência da Comissão
de Licitação e portanto o pedido de Impugnação foi encaminhado ao corpo técnico de engenharia
e projeto da prefeitura que responderão: 

a) Conforme análise técnica, verificamos que a planilha orçamentária encontra-se dentro
dos moldes  permitidos pela Lei  8666/93  e  que  as  devidas  composições  de  preços  estão
compostas  no  Sistema  Nacional  de  Pesquisa  de  Custos  e  Índices  da  Construção  Civil-
SINAP,  atendendo  ao  disposto  no  Decreto  7983/2013  (critérios  para  orçamento  de
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referência) e na Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) a CAIXA disponibiliza relatórios com
referências de preços de insumos e de custos de composições de serviços, devendo a todos os
participantes  fazer as  suas devidas pesquisas  e  adquiri-las no site  da Caixa Econômica
Federal  de  forma  gratuita  e  gerar  suas  composições  para  participarem  do  processo
licitatório...

b)Em referência aos demais itens reclamados, informamos que, todos os itens das planilhas
foram  aprovados  pelo  Departamento  de  Engenharia  do  Órgão  Financiador  e  que  o
Município atendeu todos os pré-requisitos dentro das Leis e Parâmetros exigidos até o final
do processo de aprovação…

V – DA DECISÃO.

Diante do exposto e à luz dos princípios basilares da licitação pública, em acatamento ao parecer
Técnico (anexo a este) exarado pela engenharia e em atendimento as normas estipuladas  pela
legislação  aplicada,  pelo  instrumento  convocatório,  subsidiariamente  pela  Lei  Federal  no
8.666/93,  decide  por  CONHECER a presente  IMPUGNAÇÃO, para  no mérito  NEGAR-LHE
PROVIMENTO, de forma que se mantêm os termos do edital e prazos nele estabelecidos.

Pau D’arco – PA, 15 de dezembro de 2022.

CLEITON HERMINO DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitação
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