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1ª NOTIFICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 031/2022 - CPL – SEDUR/SESACRE 
 

 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para ampliação da Unidade de Atenção 
Especializada em Saúde - Hospital Infantil Iolanda Costa e Silva localizada no município de 
Rio Branco/AC. 

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 13.332, Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 138, e Jornal 
OPINIÃO, página 10, todos do dia 22/07/2022; 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 O questionamento refere-se ao fato da referida composição COMP.01 - 
"ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA" apresentar valor unitário Sem BDI 
de R$ 434,91 no orçamento sintético, página 2 de 45 enquanto na sua composição analítica 
com preço unitário apresentar o valor unitário de R$ 14.497,09, na página 27 de 45. 

 
2. RESPOSTA DO ÓRGÃO SOLICITANTE (SEDUR) 

2.1. Esclarecemos que, conforme cartilha de orientações para elaboração de planilhas 
orçamentárias de obras públicas do TCU, "A medição da administração local como um 
montante fixo mensal pode distorcer os pagamentos e levar ao recebimento indevido de 
valores pelo construtor, quando este reduz o ritmo de execução da obra. Para evitar tal 
possibilidade, o TCU tem recomendado o pagamento do item como uma proporção da 
execução financeira dos demais serviços da obra. Assim, se o construtor executou 9% do 
valor da obra em determinado mês, por exemplo, teria direito a 9% do pagamento previsto 
contratualmente para a Administração Local. Nesse sentido, o Acórdão TCU 2.622/2013 – 
Plenário recomendou estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para 
a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, 
abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, 
evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou 
de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993; 

Dessa forma, a COMP. 01 refere-se ao custo mensal da Administração Local, no valor de 
R$14.497,09 e como a obra possui previsão para ser executada em 3 (três) meses 
(conforme cronograma) multiplica-se o valor mensal por 3 (três), resultando em um valor 
total de   R$ 43.491,27. 

Seguindo as orientações da cartilha do TCU e o Acórdão TCU 2.622/2013, o critério 
adotado pelo orçamentista foi de estipular o pagamento do item proporcionalmente a 
evolução física da obra, dessa forma, 1 unidade equivale a 1 % de execução de obra, 
diante disso, divide-se o valor total do item ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL 
DA OBRA R$43.491,27 por 100 (cem), resultando no valor unitário de R$434,91. 

3. CONCLUSÃO 

3.1. Nesse sentido, ante o exposto é de se sugerir que: 
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3.1.1. Seja conhecido, o Pedido de Esclarecimento interposto pela empresa xxxxxxxxxxxxx, 
para no MÉRITO responder ao pedido no que cabe a esta Secretaria conforme acima. 

3.1.2. Sendo assim, não é o caso de reformulação do Edital por não haver erros visíveis na 
presente planilha Orçamentária. 

 

Atenciosamente, 

SILVIO ROGÉRIO DA SILVA JÚNIOR 
Chefe de Departamento  

 
Francisco Xavier de Lima 

Chefe da Divisão de Licitações 
Portaria nº 003/2021 

 

 ‘ 

3.2 É o parecer, salvo juízo superior. 

3.3. Desta forma, a Comissão Permanente de Licitação, após a resposta ao pedido de 
esclarecimento 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 11/08/2022 às 08h. 

 

Notificado por: 

Rio Branco-AC, 10 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

Richard Brandão Mendes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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