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DO PEDIDO

 

A empresa La Dart fez o seguinte pedido:

"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".
 
 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA DA RA-XIV

 

Os autores do projeto básico, manifestaram-se com relação a todos os pontos
ques�onados pela empresa interessada no Despacho - RA-SAO/COLOM/DIALIC, Doc. SEI
nº 66749179, os quais passamos a transcrevê-los:

 

Ques�onamento 01:



Resposta: Essa Coordenação entende que o transporte desse
material não foi contemplado e apesar de ser um valor irrisório
comparado ao montante total da obra, para melhor compor o
processo, será acrescentado o transporte e manobra do referido
item.
 

Ques�onamento 02:



 

Resposta: Essa Coordenação entede que o item indicado pode ser
adicionado a planilha, apesar de o �po de caminhão especificado
ser basculante, entende-se que o mesmo pode ter dificuldade de
derramar o material em local exato, sendo necessário a relocação.
 

 
Ques�onameno 03:

 

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 Estrutural.



Por fim esta coordenação informa que serão inseridos os itens
supracitados na planilha orçamentária".

 

É a manifestação da área técnica, conforme Despacho - RA-SAO/COLOM/DIALIC,
Doc. SEI nº 66749179.

 

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, alterando a
planilha orçamentária, da seguinte forma:

1. Item 3.0 - ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES: O item será complementado com a inclusão de
composição orçamentária referente a transporte e manobra das podas das árvores;

2. Item 5.0 - REFORMA DE QUADRA-PLAYGROUND: O item será complementado com a
inclusão de composição orçamentaria referente a manobra da areia fina para o
parquinho/playground.

 

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°
02/2021 – 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.

 

 

Aprovamos o presente opina�vo:

 

Comissão Permanente de Licitação CPL 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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