
   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 

 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8020  

1 

 

 

RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

Referência: Concorrência Publica n. 06/2016 

Processo Administrativo n. 386530/2016 

Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil e serviços de Engenharia 

para execução de coberturas de Quadras Escolares Pequenas e construção de quadras 

poliesportiva com vestiário, projetos padronizados FNDE, conforme edital e anexos. 

 

Trata-se de resposta à impugnação impetrada pela TRASÇO ARQUITETURA 

LTDA - ME, inscrito sob o CNPJ n. 04.553.072/0001-17, com sede em Várzea Grande, 

cidade de Cuiabá estado de Mato Grosso. 

 

RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

Pugna a presente impugnação por entender que o instrumento 

convocatório encontra-se com erros na somatória de valores de itens da planilha 

orçamentária nos lotes 01 e Lote 02 EMEB Emanuel Benedito de Arruda e EMEB Profª Maria 

das Graças Pinto, com as seguintes alegações.  

Quanto ao Lote 01: Construção de cobertura de quadra escolar pequena, 

padrão FNDE, na Santa Edwirgens, nº 581, quadra 26, bairro santa Maria, na EMEB 

Emanuel Benedito de Arruda, no item 7; sub itens 7.1 – 7.2 e 7.3; erro de multiplicação. 

No Lote 02: Construção de cobertura de quadra escolar pequena, padrão 

FNDE, na rua Iara, bairro Jardim Gloria II, na EMEB Profª Maria das Graças Pinto, no item 

7; sub itens 7.1 – 7.2 e 7.3; erro de multiplicação 

Por fim, requer que seja a presente impugnação julgada procedente, com 

efeito para corrigir os valores dos itens mencionados. 

 

DA ANALISE 

Como os pontos da impugnação recaem sobre a planilha orçamentária de 

responsabilidade da equipe técnica da secretaria solicitante, assim as razões da impugnante 

foram enviadas para a Secretaria de Educação através da CI n. 313/Sup.Lic/2016, para que 

a equipe técnica/jurídica análise as razões apresentadas e posterior emissão parecer. 
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Em resposta através do Oficio n° 325/GAB/SMECEL/2016, firmado pelo 

Secretário de Educação, opinando favoravelmente pela procedência da impugnação 

impetrada pela interessada supramencionada, com as seguintes informações: 

 

“Em análise da presente impugnação, verifica-se que a impugnante insurge 

contra a somatória dos valores, que acarretam alteração no valor global, como: 

“Lote 01: Construção de cobertura de quadra escolar pequena, padrão FNDE, na 

rua Santa Edwirges, n°.582, quadra 26, bairro Santa Maria, na EMEB Emanuel 

Benedito de Arruda, no item 7; sub itens 7.1 – 7.2 e 7.3; erro de multiplicação”. 

7.0 SERVIÇOS DIVERSOS 

7.1 88413 SINAPI 
Aplicação manual de fundo selador acrílico 
em superfícies externas 

M² 61,20 R$ 9,08 R$ 205,63 0,14% 

7.2 88489 SINAPI 
Aplicação manual de pintura com tinta látex 
acrílica em paredes, duas demãos . 

M² 61,20 R$ 9,08 R$ 544,07 0,37% 

7.3 9537 SINAPI Limpeza final da obra M² 627,00 R$ 2,16 R$ 1.178,76 0,80% 

 

“Lote 02:Construção de cobertura de quadra escolar pequena, padrão FNDE, na 

rua Iara, bairro Jardim Glória II, na EMEB Maria das Graças Pinto, no item 7; sub 

itens 7.1 – 7.2 e 7.3; erro de multiplicação”: 

7.0 SERVIÇOS DIVERSOS 

7.1 88413 SINAPI 
Aplicação manual de fundo selador acrílico 
em superfícies externas 

M² 61,20 R$ 9,08 R$ 205,63 0,14% 

7.2 88489 SINAPI 
Aplicação manual de pintura com tinta látex 
acrílica em paredes, duas demãos . 

M² 61,20 R$ 9,08 R$ 544,07 0,37% 

7.3 9537 SINAPI Limpeza final da obra M² 627,00 R$ 2,16 R$ 1.178,76 0,80% 

 

“Resta informar que a equipe de arquitetura e engenharia realizou a análise dos 

itens planilhados verificando que ocorreu mero erro material na formula da 

planilha não realizando a multiplicação dos itens requeridos”. 

“Desta feita acata o pedido da empresa e apresenta nova planilha com os 

valores devidamente corrigidos”. 
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Da Decisão 

 

Recebo a referida impugnação e; 

 

Diante do exposto, por se tratar de questões técnicas, fugindo da alçada da 

Comissão Permanente de Licitação, ratifico a decisão exarada pelo Parecer 

supramencionado, que acata a solicitação da impugnante, depois de realizadas as 

alterações será republicado o edital com as devidas correções devolvendo o prazo  

na forma da lei. 

 

Defiro o Pedido da Impugnação. 

Dê ciência à Licitante, após divulgue-se esta decisão junto ao site 

www.varzeagrande.mt.gov.br, bem como procedam às demais formalidades de 

publicidade determinadas pela lei. 

 

Várzea Grande-MT, 26 de outubro de 2016. 

 

 

 

Landolfo L Vilela Garcia 

Presidente Comissão de Licitação 
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