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ANÁLISE DO PEDIDO E ESCLARECIMENTO 

                    CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 01.2016 

 

Empresa: LOCADORA DE MÁQUINAS MATO GROSSO LTDA, CNPJ 24.688.681/0001-90 – com sede na 

Rua Tamoios, 28, Qdra, 15 – Parque Ohara, Cuiabá-MT, CEP 78080-500. 

 
 
 

Trata-se o presente, da apreciação e deliberação acerca da solicitação feita por 

Vossa Senhoria, encaminhada a esta Superintendia de Licitações via protocolo, ao Edital de 

Concorrência Publica n. 01.2016, cujo objeto é o Contratação de empresa especializada em obras e 

serviços de Engenharia para CONSTRUÇÃO de sete unidades de CRECHES PROJETO PADRÃO TIPO 1-

PROINFÂNCIA, projetos padronizados do FNDE, em regime de empreitada por preço global, conforme 

projetos Ministério da Educação e FNDE, em atenção ao Termo de Compromisso nº. PAC2: 

7271/2013, 4248/2013, 7849/2014-FNDE, conforme edital e anexos. 

 
 

DOS QUESTIONAMETOS 

A empresa solicita esclarecimentos ao edital, referente às planilhas e itens do descritivo técnico do 

processo, licitatório em apreço, com as seguintes alegações: 

 

1 – Referente à planilha licitada e disponibilizada no edital acima, pergunta-se:  

a) Os preços unitários estão com base da tabela do SINAP junho de 2105 com desoneração, 

praticamente esta defasado um ano em relação à tabela do SINAP de junho de 2016.   

b) Referente à planilha disponibiliza no edital acima referente aos serviços preliminares, isto é: 

-Item, 1.1 composição 1.2 – Administração Central – mês – 10 meses – valor  unit. 

C/BDI=total C/BDI=32.554,00 

-Item 1.2, código SINAPI, 74220/001 – tapume de chapa de madeira compensada, 6mm – 

unid. 504 m² - valor unit. C/BDI – 54,99 – Total BDI= 27.714,96: gostaríamos de saber onde 

esta contemplado este dois preços na planilha disponibilizada pelo FNDE. 

-Referente aos valores empenhados pelo FNDE para cada lote estão sem o BDI de 27,70%, 

mas os preços unitários nas planilhas orçamentárias indicadas por vocês, já está incluso o 

BDI, dando o total de R$ 2.013.173,69, e o valor empenhado dos setes lotes pelo FNDE, não 

está incluído o BDI de 27,70%. 

 

2 – Com relação à contrapartida da prefeitura municipal de Várzea Grande, disponibilizada no edital 

para cada lote, gostaríamos de saber onde estes preços aparecem na planilha licitada e se já estão 

empenhados pela prefeitura, pois o preço do valor Maximo para cada lote e de: lote 1 – R$ 

1.700.770,33; lote 2 – R$ 1.714.873,33; lote 3 – R$ 1.712.052,21; lote 4 – R$ 1.708.960,33; lote 5 
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R$ 1.709.008,73; lote 6 1.700.770,33 e lote 7 R$ 1.700.770,33 valores estes empenhados pelo FNDE 

sem BDI. 

 

Diante do exposto acima gostaríamos de saber desta conceituada Comissão de Licitação, qual é o 

valor correto para cada lote; se é o valor total já incluso o BDI de 27,70% e a empresa que for 

ganhadora de cada um dos lotes terá que fazer de imediato o pedido de realinhamento dos preços. 

 

DA ANALISE 

Assim diante de tal questionamento verificou-se que a mesma é de pertinência técnica, ou seja, ligado 

ao termo de referência. Diante disso, encaminhamos o devido pedido de esclarecimento a Secretaria 

Responsável para a mesma deliberasse acerca. 

Após, retornou da Secretaria demandante por intermédio de resposta a pedido de esclarecimentos a 

seguinte resposta, transcrita na integra:  

 

Eis a síntese dos fatos devidamente fundamentada: 
 
Em relação ao item 01 alínea “b”, cumpre informar que os itens questionados não estão contemplados 

na Planilha pactuada com o FNDE, por ser em itens complementares a referida planilha descritas logo 

abaixo.  Importante esclarecer que os itens serão custeados com recursos próprios. 

 

 
Quanto ao valor de R$ 2.013.173,69 (dois milhões treze mil cento e setenta e três reais e sessenta e 

nove centavos), esclarecemos que as obras foram reformuladas consoante a Metodologia 

Inovadora para Convencional Tipo 1, cuja a nova planilha pactuada (conforme extrato do SIMEC, 

constante nas folhas ...) já contempla a contrapartida do Município. 

 



 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 
 

 3 

Quanto ao item do qual questiona a contrapartida do município apresentamos o quadro abaixo por 

lote: 

 
 
LOTE LOCAL OBJETO/LOCAL Recurso  

Federal 
Contrapartida da 

Prefeitura 

Municipal 

de Várzea 

Grande 

Planilha 
Complementar 

01 Novo 

Mundo 

Construção de uma unidade escolar, padrão 

FNDE, Rua: C, n.0, bairro: Jardim Novo 

Mundo, Complemento: Residencial Novo 

Mundo,CEP: 78.149-150,Várzea Grande, de 

acordo com o termo de compromisso PAC2 

7849/2014. 

 

 

R$ 

1.700.770,33 

 

 

R$ 312.403,36 

 

 

 

R$ 60.258,96 

02 Campo do 

Ponteio 

Construção de uma unidade escolar, padrão 

FNDE, na rua DNR, s/nº, Campo do Ponteio 

bairro: Mapim, CEP: 78.142-562, Várzea 
Grande, de acordo com o termo de 

compromisso PAC2 7271/2013. 

 

R$ 

1.714.873,33 

 

R$ 298.300,36 

 

 

R$60.258,96 

03 Aurília 

Curvo 

Construção de uma unidade escolar, padrão 

FNDE, na rua das margaridas, nº 07, 

Complemento n. Equipamento Comunitário 

02, ponto de referencia: poço artesiano – 

distribuição, bairro: Residencial Aurília 

Curvo, CEP.78.117-360, Várzea Grande/MT, 

de acordo com o termo de compromisso 

PAC2 7849/2014. 

 

 

R$ 

1.712.052,21 

 

 

R$ 301.121,48 

 

 

 

R$60.258,96 

 

04 Ataíde Construção de uma unidade escolar, padrão 

FNDE, na rua B, nº 0, Ponto de referência: 
Equipamento Comunitário do Residencial, 

bairro Residencial Ataíde Ferreira, CEP. 

78.151-012 Várzea Grande, de acordo com o 

termo de compromisso PAC2 7849/2014 

 

 
R$ 

1.708.960,33 

 

 
R$ 304.213,36 

 

 

 
R$ 60.258,96 

05 Gilson de 

Barros 

Construção de uma unidade escolar, padrão 

FNDE, na Av. A, n.0, Residencial Gilson de 

Barros, CEP: 78.132-180, Várzea Grande, 

de acordo com o termo de compromisso 
PAC2 7849/2014. 

 

R$ 

1.709.008,73 

 

R$ 304.164,96 

 

R$ 60.258,96 

06 Alameda Construção de uma unidade escolar, padrão 

FNDE, na Rua Jaime Veríssimo de Campos, 

nº 01, quadra 24, ponto de referencia: Av. 

da FEB, bairro: Alameda Julio Muller, 

Várzea Grande/MT, de acordo com o termo 

de compromisso PAC2 4249/2013. 

 

 

R$ 

1.700.770,33 

 

 

R$ 312.403,36 

 

 

R$ 60.258,96 

07 São 

Mateus 

Construção de uma unidade escolar, padrão 

FNDE, na Rua 09, nº 0, CEP n. 78.152-100, 

ponto de referencia: Residencial São 
Mateus, bairro: Residencial Parque Sabiá, 

Várzea Grande/MT, de acordo com o termo 

de compromisso PAC2 7849/2014. 

 

R$ 

1.700.770,33 

 

R$ 312.403,36 

 

 

R$ 60.258,96 

 
 

 Total  R$11.947.20

5,59 

R$ 2.145.010,24 R$ 421.812,72 

 
Imperioso informar que as contrapartidas estão previstas na LDO/LOA (Lei de Diretrizes Orçamentária 

e Lei Orçamentária Anual)que serão empenhadas a partir da assinatura dos contratos, após a 
Empresa se sagrar vencedora. 
 
Ressaltamos que os valores pactuados através de Termos de Compromisso PAR com o FNDE não 
sofrem reajustes ou realinhamentos. 
 
Destarte a Empresa contratada deverá postular solicitação dos tais consoante Leis de Contratos e 

Licitação n. 8.666/93”. 
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RESPOSTA 

 

Assim, diante das informações apresentada pela Secretaria demandante, faço de seus 

argumentos a minha resposta ao esclarecimento, mantendo inalterados o edital e data de 

abertura. 

 

Várzea Grande/Mt.,  18 de agosto de 2016 

 

 

 

 

Landolfo L. Vilela Garcia 

Presidente da CPL 


