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1ª NOTIFICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 030/2022 - CPL – SEDUR/IAPEN 
 

 
OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
REMANESCENTES E COMPLEMENTARES NA PENITENCIÁRIA FEMININA, localizado na 
estrada do barro vermelho km 03, distrito industrial, município de Rio Branco. 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL comunica aos interessados que o 
processo licitatório acima mencionado, com publicação: 1) Aviso de Licitação, publicado no 
Diário Oficial do Estado, Nº 13.329, Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 135, e Jornal 
OPINIÃO, página 10, ambos do dia 19/07/2022; e ainda nos sítios: www.ac.gov.br, 
www.licitacao.ac.gov.br; com o fim de cumprir princípios intrínsecos como transparência e 
legalidade, NOTIFICA, conforme abaixo: 
 
1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

1.1. DA DEFASAGEM NOS PREÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EDITAL DA 
TOMADA DE PREÇO N. 030/2022, QUE PODEM CAUSAR PREJUIZO A EMPRESA 
VENCEDORA: 
 

A planilha orçamentária elaborada pelo contratante (anexo do edital da Tomada de 
Preço n. 030/2022) se mantida com a data base que está, pode e trará prejuízos a licitante 
vencedora, tendo em vista que a mesma foi elaborada com a base SINAPI mês de 
referência fevereiro de 2021 e já estamos no mês de agosto de 2022, ou seja, a 1 (um) ano 
e 6 (seis) meses defasado, DESRESPEITANDO O ACÓRDÃO N. 019/2017 - TCU 
PLENÁRIO (estipula prazo máximo de 6 (seis) meses entre a elaboração do orçamento 
base e a abertura do certame) estando os preços nela contidos (planilha orçamentária) fora 
dos preços praticados pelo mercado local. 

Que a planilha orçamentária, seja atualizada (deixando a base SINAPI de Fev/2021 
para a base SINAPI de junho de 2022), diminuindo assim os impactos financeiros ao 
licitante vencedor, em relação aos preços de mão de obra e materiais, praticados no 
mercado atualmente. 

 
2. RESPOSTA DO ÓRGÃO SOLICITANTE (SEDUR) 

2.1. De início, cabe lembrar que a Administração representa o interesse público, agindo em 
nome de toda a coletividade. 

2.2. Conforme MEMORANDO Nº 62/2022/SEDUR - DOE (4650804) da Diretoria de Obras 
Estruturantes -DOE, reiteramos a informação que a composição dos custos unitários foi 
elaborada com referência nos preços praticados no SINAPI AC - FEVEREIRO/2021. A data-
base do SINAPI utilizada na elaboração das planilhas orçamentárias seguiu como referência 
o período da assinatura do Convênio. Não há que se falar em grandes defasagens 
orçamentárias, uma vez que o trâmite burocrático, com o encaminhamento de documentos e 
eventuais correções, é o motivo para este lapso temporal em relação aos valores. Também, 
há que se considerar que eventual atualização de valores tão recentes demandaria em nova 
reanálise, uma vez que o critério de análise e aprovação da documentação técnica, 
institucional e jurídica é rigoroso, o que ocasionaria atrasos na execução da obra e 
consequente perda de recursos. 

2.3. Considerando que se demonstra demasiadamente complexa e morosa a atualização da 
estimativa de custo da contratação, será adotado como marco inicial para efeito de 
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reajustamento contratual a data-base de elaboração da planilha orçamentária, nos termos 
do art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993 e do art. 3º, § 1º, da Lei 10.192/2001. 

2.4 Desta forma, para a elaboração da proposta deverá ser utilizada pelas empresas a data-
base indicada em planilha orçamentária estimativa. 

3. CONCLUSÃO 

3.1 Nesse sentido, ante o exposto é de se sugerir que: 

3.1.1 Seja conhecido, o Pedido de Impugnação, tendo em vista a sua tempestividade, para 
no MÉRITO NEGAR PROVIMENTO. 

3.2 É o parecer, salvo juízo superior. 

3.3. Desta forma, a Comissão Permanente de Licitação, após as respostas aos pedidos 
de esclarecimentos e/ou impugnações, e considerando que as respostas não alteram a 
formulação das propostas, informa que a data da abertura da licitação permanece marcada 
para o dia 05/08/2022 às 10h. 

 

Notificado por: 

Rio Branco-AC, 04 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

Richard Brandão Mendes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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