
     
 
 

A 
Prefeitura Municipal de Cerro Negro SC  
Comissão Permanente de Licitações 
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N° 027/2021 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 007/2021  
OBJETO: contratação de empresa para execução de obra de construção de 
banheiro público para a Praça Central do Município 

 
IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 

  

Prezados Senhores 

  

 A VERSATTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na rua Santa Cruz nº 30, Centro - Lages/SC, inscrita no 

CNPJ sob nº 42.900.501/0001-74, vem por meio deste solicitar A RETIFICAÇÃO 

DO EDITAL DEVIDO A ERROS DE DIGITAÇÃO NA DATA DE ENTREGA DOS 

ENVELOPES, conforme segue: 

 

1.1 - O Município de Cerro Negro, pessoa jurídica de direito público interno, situado a Rua 

Orides Delfes Furtado, 739, Centro, SC, através do Prefeito Municipal, Senhor Ademilson 

Conrado, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de empreitada por preço 

unitário, no dia 09 de setembro de 2021, às 14h00, a qual será processada e julgada em 

conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas alterações e legislação aplicável. 

 

1.2 - O recebimento dos Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO, contendo a documentação 

de habilitação dos interessados CADASTRADOS junto à Prefeitura Municipal de Cerro 

Negro, dar-se-á até às 13h45 do dia 09 de setembro de 2021, no Departamento de 

Compras desta Prefeitura, situado a Rua Orides Delfes Furtado, 739, Centro. O 

recebimento dos Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO dos interessados NÃO 

CADASTRADOS, dar-se-á até às 13h45 do dia de setembro de 2021, no Departamento 

de Compras desta Prefeitura. 



     

 

1.3 - O recebimento do Envelope 02, contendo respectivamente a Proposta de Preços, 

dos CADASTRADOS, bem como dos NÃO CADASTRADOS, dar-se-á até às 13h45 do 

dia 06 de setembro de 2021, no Departamento de Compras desta Prefeitura 

 

1.4 - O início da abertura dos Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO, dar-se-á às 14h00 do 

dia 06 de setembro de 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura de Cerro Negro, situada 

no endereço indicado no subitem 1.2. Havendo a concordância de todos os proponentes 

com o resultado da fase de habilitação, bem como a desistência expressa de interposição 

de recursos, de acordo com o disposto no inciso III, art. 43 da Lei 8.666/93, formalizada 

na respectiva Ata ou Termo de Renúncia (modelo constante do anexo “B” deste Edital), 

proceder-se-á, nesta mesma data, à abertura dos Envelopes 02 – PROPOSTA, contendo 

as propostas dos proponentes habilitados. 

 

A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DEVIDO A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

FALTANTE, conforme segue: 

 

• Demonstrativo do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

• Demonstrativo de CÁLCULO DO BDI; 

• Demonstrativo das COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (itens 8.4 e 8.11). 

 

 

ESCLARECIMENTOS E INCLUSÃO DE CUSTOS FALTANTES: 

 

Na planilha orçamentária não prevê o fornecimento e instalação de “PLACA DE 

OBRA”; 

 

1. No memorial descritivo no item “INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS” 

descreve que: “O construtor executará a instalação do canteiro de obra 

e as instalações provisórias para fornecimento de água e energia 

elétrica e toda estrutura de destinação de resíduos de construção 

civil”, esses custos de ligações provisórias de água e energia e destinação 

de resíduos não estão contemplados na planilha orçamentária; 



     

 

2. No memorial descritivo no item “LOCAÇÃO DA OBRA” descreve que: “A 

locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os 

projetos, com piso acabado de no mínimo 35cm acima do ponto mais 

baixo do terreno”, na planilha orçamentária não consta o custo desse 

serviço; 

 
3. No memorial descritivo no item “TERRAPLENAGEM” prevê que: “Em 

toda a área de projeção da construção deverá ser feita a remoção de 

toda a camada vegetal e os aterros deverão ser compactados em 

camadas de 20cm”, esses custos não está incluso em nenhuma 

composição da planilha orçamentária; 

 

4. No memorial descritivo no item “IMPERMEABILIZAÇÕES” descreve que: 

“É fundamental que sobre as vigas do baldrame seja executada uma 

impermeabilização na parte de cima e com 10cm para baixo nas 

laterais”, o custo desse serviço não está incluso na planilha orçamentária; 

 

5. No memorial descritivo no item “CINTAS, VERGAS E PILARES” prevê que: 

“Em toda alvenaria, será feito uma cinta de amarração, em todos os vãos de 

portas e janelas, serão executadas vergas e contra-vergas de concreto 

armado, com 10cm e altura e dois ferros de 6,3mm, com transpasse mínimo 

de 20cm para cada lado do vão”, o custo da execução de vergas e contra-

vergas de concreto armado não está contemplado na planilha orçamentária; 

 

6. No memorial descritivo no item “ALVENARIA” descreve que: “A 

espessura final das paredes deverá ser de 15cm, tijolos seis furos, 

assentados, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, 

alinhados e aprumadas perfeitamente”, na planilha orçamentária no item 

4.1 descreve “Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical 

de 9x19x39cm”, portanto na composição do item 4.3 “emboço” código 

87553 SINAPI considera a espessura de 10mm = 1cm de cada lado da 

alvenaria, 9cm espessura do tijolo + 1cm +1cm = 11cm de espessura final 

das paredes, nesse caso há divergência entre planilha orçamentária e 

memorial descritivo; 

 



     

 
 

7. No memorial descritivo no item “PORTAS” prevê que: ‘As portas serão 

todas de ferro com todas as ferragens inclusas”, na composição do item 

6.2 da planilha orçamentária não inclui o custo de fornecimento e instalação 

das ferragens (dobradiças e fechaduras); 

 

8. No memorial descritivo no item “REBOCO” descreve que: “Todo o local 

chapiscado (exceto as partes revestidas de azulejo) receberão reboco 

revestimento com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina”, porém 

na planilha orçamentária consta somente o serviço de emboço, não contempla o 

custo do serviço de “reboco desempenado”; 

 

9. No memorial descritivo no item “CONTRAPISO” descreve que: “O 

contrapiso será executado sobre um colchão de brita n.º 2, com 5cm de 

espessura e concreto traço 1:4:5 de cimento, areia grossa e brita 2, com 

aditivo impermeabilizante”, na planilha orçamentária não consta o custo do 

“lastro de brita 2 e=5cm”; 

 

10. No memorial descritivo no item “INSTALAÇÕES ELÉTRICAS” descreve 

que: “A bitola dos condutores dos ramais de ligação e de entrada, o ramal do 

QM, o condutor de aterramento, deverão ser padronizados, os de cor preta 

para fase e o azul claro para o condutor neutro. As descidas serão feitas 

através de eletrodutos flexíveis corrugados 25mm(¾”) embutidos na 

alvenaria”, na planilha orçamentária não inclui os serviços de fornecimento e 

instalação de “quadro de disjuntores, disjuntores, luminárias e lâmpadas”; 

 

11. No memorial descritivo no item ‘LIMPEZA FINAL” descreve que: “A obra 

será entregue completamente limpa, com cerâmicas e azulejos totalmente 

rejuntados, com aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de 

respingos”, na planilha orçamentária não inclui o custo do serviço de “limpeza 

final da obra”; 
 



     

12. Item 6.1 “janela de alumínio 60x40cm” da planilha orçamentária está com 

quantidade incorreta (cálculo da quantidade correta: 0,40x0,60 = 0,24m² x 

02 unidades = 0,48m²); 
 

13. Item 5.2 ‘forro de PVC” da planilha orçamentária não inclui o custo do 

serviço de fornecimento e instalação de acabamento “roda-forro” em PVC; 
14. Item 8.5 “registro de esfera”, da planilha orçamentária não está incluso o 

custo do fornecimento e instalação do acabamento do registro, considera 

apenas o registro bruto; 

 

15. Item 10 “pintura” na planilha orçamentária não inclui o custo de “limpeza e 

/ ou lixação de alvenaria para pintura”; 

 

16. Item 10.3 “pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 

acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado 

em obra (por demão)”, considera o custo apenas de 01 demão e não 

considera o custo de pintura de fundo; 

 
17. Item 5.1 – 92544 “trama de madeira composta por terças para telhados de 

até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte 

vertical”, da planilha orçamentária considera a estrutura de madeira para 

telha de fibrocimento, porém no item 5.3 considera “telhamento com telha 

cerâmica de encaixe, tipo portuguesa”, sendo necessário considerar a 

estrutura de madeira compatível com o tipo de telha, sendo que o custo da 

estrutura de madeira para telhamento com telha cerâmica é R$ 76,44 / m² 

conforme composição de código 92539 do SINAPI na figura abaixo; 

 

 

 



     

 

 

 

18. Item 5.3 – 94195 “telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo 

portuguesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical”, na planilha 

orçamentária o valor unitário da composição está considerando R$ 29,16 / 

m², o valor está divergente do valor que consta no SINAPI que é de R$ 

67,13 / m² (valor mínimo do custo para essa composição), conforme mostra 

figura; 

 

 

19. Item 8.1 – 98052 “tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, 

diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l 

(para 5 contribuintes)”, na planilha orçamentária o valor está R$ 1.106,14 

valor do custo dessa composição está abaixo do valor que consta como 

valor mínimo no SINAPI que é  de R$ 1.337,99, conforme a figura abaixo; 

 

 



     

 

20. Item 8.2 – 98094 “sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de 

concreto, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m, área de infiltração: 13,2 m² 

(para 5 contribuintes)”, na planilha orçamentária o valor está abaixo do valor 

mínimo do SINAPI que é de R$ 2.284,75, como mostra na figura a seguir. 

 

 

 

Sem mais para o presente momento. Ficamos no aguardo dos esclarecimentos. 

 
 
 
 
Atenciosamente,                       
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
VERSATTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 

Engª Andrea Tatiane Castro Flores – Sócia Diretora 
 

 
 
 
Lages (SC), 02 de setembro de 2021. 
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