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DO PEDIDO

 

A empresa La Dart fez os seguintes pedidos:
(...)

"Por todo exposto acima a empresa LA DART requer:
(...)
a) Que os itens acima citados sejam incluídos na planilha orçamentária com suas respec�vas
quan�dades e valores, visto que são explícitos a suma importância para a execução da obra, e aqueles
que foram inseridos em quan�dade a menor sejam corrigidos.

b) Solicitamos que sejam específicos quanto a quan�dade de Bancos que serão aceitos para
habilitação da empresa em UNIDADES, pois como já foi evidenciado acima, os Bancos são instalados em
Quan�dade e não em M³".

 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA DA RA-XIV

 

Os autores do projeto básico, analisaram os argumentos da requerente, ponto a ponto, e manifestaram-se com
relação cada um deles conforme transcrito abaixo: 

 

"Ques�onamento 01:
 Do item 1.0 — SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL da Planilha Orgamentaria, Entende-
se que os itens a seguir são referentes a Demolição de concreto e bloquetes existentes. Porém nao
consta em projeto a marcação dessa área a ser demolida. Desta forma a empresa fica incapacitada de
se prevenir que o quan�ta�vo presente em Planilha orgamentaria é viavel para a execução do serviço.
Ressaltamos também que os itens devem ser revistos uma vez que se trata de material de concreto,
tendo que ser considerado no cálculo de quan�ta�vo o encaixotamento deste material. Realizando o
cálculo da forma correta nota-se que é impossivel a carga obter o mesmo quan�ta�vo de escavação, o
qual também interfere no cálculo do transporte. 
Resposta: Em nova vistoria ao local, foi iden�ficado novamente, que não existe concreto ou bloquetes
como mencionado, a praça e composta por solo original comberto com grama, e existe um contono de
meio-fio com item para remoção existente na planilha orçamentária (item 1.8), desta forma o
ques�onamento levantado não e cabível ao caso.



 

Ques�onamento 02:

 

Resposta: No tocante ao transporte e manobra dos itens a serem contratados e forncecidos como a
grama e plantas ornamentais esta Coordenação indefere a solicitação por entender que por se tratar de
itens posto obra.

No tocante a carga e manobra de material e transporte da poda das árvores, entende-se que pode
ser acrescentado a planilha orçamentária esses itens para melhor compor o orçamento. (grifos nosso)
 
 

Ques�onamento 03:



Resposta: Em relação ao detalhamento do PlayGround/PEC's, existe um anexo com as devidas
especificações do equipamento, contudo para melhor compor o acervo documental será acrescentado
detalhamento no projeto arquitetonico e caderno de especificações. (grifos nosso)

 
 
Ques�onamento 04:

Resposta: O item 5.1.10 da planilha de composições de preço já contempla o equipamento guindalto
hidraulico ( Item 100578 da planilha de composição anali�ca SINAPI junho de 2021).
 



 

 
Ques�onamento 05:

 
Resposta: Cabe a empresa contratada para a excução dos serviços a correta des�nação do resíduo,
sendo, que consta no memorial de cálculo o DMT (Distância média de transporte) de 40km, ou  seja,
esta coordenação indicou considerou como local mais proximo o aterro sanitário da Região
Administra�va da Estrututal.
 

 
Ques�onamento 06:

Resposta: A especificação do item encontra-se no edital item 4.4.2, abaixo citado:

 

Por fim em resumo, informamos que será incluido a composição orçamentária referente a carga e
manobra da poda das árvores e incluir detalhamento do playground e pec's no projeto arquitetônico, os
demais itens não atendidos seguem as respostas supracitadas".
 

É a manifestação da área técnica, conforme Despacho - RA-SAO/COLOM/DIALIC, Doc. SEI nº 66736768.



 

RESPOSTA DA CPL/RA XIV:

 

Com base na manifestação da área técnica da Administração Regional de São Sebas�ão, acima explicitada, a
Comissão Permanente de Licitação da RA-XIV decide em relação ao pedido de impugnação da Requerente:

Pedido "a) Que os itens acima citados sejam incluídos na planilha orçamentária com suas respec�vas
quan�dades e valores, visto que são explícitos a suma importância para a execução da obra, e aqueles que foram inseridos
em quan�dade a menor sejam corrigidos".

 

Resposta: Decidir acolher parcialmente o pedido de impugnação com a alteração da planilha orçamentária e
caderno de especificações da seguinte maneira:

1. Item 3.0 - ÁREA PERMEÁVEL: Inclusão de composição orçamentária referente a carga e manobra de material e transporte
da poda das árvores;

2. Item 04.04.102 - Instalação de PEC's e Playground (Caderno de Especificações): Será acrescentado o detalhamento do
PlayGround/PEC'S tanto no caderno de especificações quanto no projeto arquitetônico;

 

 

Pedido "b) Solicitamos que sejam específicos quanto a quan�dade de Bancos que serão aceitos para
habilitação da empresa em UNIDADES, pois como já foi evidenciado acima, os Bancos são instalados em Quan�dade e
não em M³".

 

Resposta: Decidir não acolher o pedido de impugnação concernente ao item "b" em razão de ele já estar
sa�sfatoriamente esclarecido no tópico a.1) do item 4.4.2 do edital, abaixo transcrito:

Serviços Unidade
Manilhas de concreto armado/bancos ou similares, conforme item 4.11 da planilha “Descrição dos
Materiais”, constante no Projeto Básico, detalhados na Planilha de Composição – Mobiliário. m³

 

a.1) Na descrição dos serviços constantes nas tabelas dos itens “a)” e “b.2)” entenda-se por "ou similares" os
seguintes serviços, mensuradas em (m³) metros cúbicos: execução de bancos em concreto armado; vigas em concreto
armado; pilares em concreto armado; lajes em concreto armado; calçadas em concreto armado. (GRIFOS NOSSO)

 

ESCLARECEMOS ainda que, de acordo com o Despacho - RA-XIV/COLOM, Doc. SEI nº 49870492, os citados
"bancos de concreto" possuem como composição o concreto armado e, conforme explicitado pela área técnica, entende-se que
a unidade apropriada para caracterização da obra é de fato metros cúbicos, como previsto no projeto básico e seus anexos,
pois não se trata de bancos pré-fabricados, mas de uma estrutura moldada "in loco".

Sendo assim, caso a Cer�dão de Acervo técnico - CAT da empresa interessada con�ver bancos de concreto
armado, será levado em consideração o volume referente a quan�dade total constantes no documento, que deverá a�ngir o
mínimo exigido de 5 metros cúbicos, podendo ainda esse volume ser somado a outros itens que sejam relacionados a
execuções de concreto armado, tais como pilares, vigas, lajes e calçadas.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Considerando que as alterações, acima citadas, interferirão diretamente na formulação das proposta de custos
das contratantes ensejando a suspensão do edital para realizar os ajustes, bem como a sua republicação no DODF e em Jornal
de grande circulação com a definição de nova data para realização do certame, conforme os seguintes itens:

"9.18. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame, exceto quando, inques�onavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
9.19. Não caberá recurso administra�vo contra decisão acerca da impugnação.

9.20. As respostas às impugnações serão disponibilizadas no endereço eletrônico
h�p://www.saosebas�ao.df.gov.br, menu: “Serviços”; “Licitações”; “Em Andamento”; Tomada de
Preços n° 01/2021 – RA-XIV.



Os documentos citados na presente resposta serão disponibilizados no citado endereço eletrônico da
Administração Regional de São Sebas�ão em arquivo separado na forma de anexo.

 

CONCLUSÃO

 

O presente certame ficará suspenso por prazo indeterminado, a fim de que sejam realizados os ajustes no
projeto básico e nas planilhas orçamentárias.

O aviso de reabertura será publicado nos meios oficiais previstos na Lei Federal n° 8.666/1993 e o edital
disponibilizado no si�o eletrônico da Administração Regional de São Sebas�ão, em momento oportuno.

 

 

Atenciosamente,

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RA-XIV

 

Adalberto Antônio Ventura

Membro

 

Gustavo Henrique Soares de Freitas

Membro

 

Marcos Aurélio da Silva

Presidente

 

Luthero da Silveira Filho

Secretário

De acordo,

Ra�fico a presente resposta em todos os seus termos.

 

ALAN JOSÉ VALIM MAIA

Administrador Regional de São Sebas�ão RA-XIV
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