
 

 

EDITAL:   49/2022 
MODALIDADE:   TOMADA DE PREÇOS 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA AMPLIAÇÃO LATERAL 
DIREITA DO GINASIO ESPORTIVO DA E.M.E.F. SANTOS 
DUMONT, CONSTRUÇÃO DE COZINHA, COPA E DEPÓSITO QUE 
SERÃO LIGADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA. 

 Vistos. 

Trata-se de análise da impugnação ao Edital formulado pela empresa PROAT 
INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA, empresa privada, com sede à Rua Capitão Fernando 
Tatsch, nº 622, Centro, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, CEP 90020-020, CNPJ nº 
19.469.312/0001-77, que se insurge acerca de possíveis inconformidades quando da 
elaboração do memorial descritivo e planilha orçamentária. 

A impugnação é tempestiva. 

Quanto à “impugnação”, há que se ressaltar que os bens objeto do presente 

certame, na forma como descritos, é o que melhor atende as necessidades da 
Administração Pública.  

Com efeito, não resta a menor dúvida de que o Edital atende a todos os 
princípios legais e constitucionais, especialmente da legalidade e isonomia. Repetimos: 
exigiu-se o mínimo necessário para satisfazer a necessidade do Município, sendo que 
as regras e requisitos do Edital não induzem em pessoalidade na contratação ou 
direcionamento.  

Portanto, a proposta deve refletir o interesse na aquisição de bens que 
preencham as necessidades do licitante e satisfaça o interesse público, fato este que, 
até este momento esta refletido no Edital atacado. 

A empresa Proat Instalações Elétricas Ltda por sua vez, impugnou a planilha 
orçamentária, Anexo do Edital nº 49/2022 com os argumentos que a respectiva 
planilha não apresenta a separação entre o que é custo com material e o que é custo 
com mão-de-obra, sem deixar claro o percentual de cada item. Além disso, argumenta 
em sua impugnação ao edital, que faltam diversos itens a serem especificados na 
planilha orçamentária, para a correta realização da obra. 

Portanto, no intuito de maiores esclarecimentos técnicos, efetuou-se consulta 
ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal. 

Após analise do Setor de Engenharia, o parecer conclui que o requerido pela 

empresa, no que diz respeito à separação de valore entre materiais e mão-de-obra, 
não há qualquer irregularidade em se manter conforme requerido no presente Edital. 

Em contrapartida, já nos quesitos referentes à falta de materiais para a correta 
execução da obra em questão, o setor competente evidenciou estar parcialmente 
correta e Empresa Proat Instalações Elétricas Ltda e decidiu por refazer a planilha 



 

 

orçamentária e disponibilizar detalhadamente os itens que se fazem necessários para 
atingir o objeto ideal. 

 Desta forma,  

CONSIDERANDO a negativa na necessidade de desmembramento dos valores 
referentes a materiais e mão-de-obra, justificado em parecer do setor Técnico de 
Engenharia da Prefeitura Municipal; 

CONSIDERANDO que o mesmo parecer do setor Técnico de Engenharia da 
Prefeitura Municipal, orienta a adequação da planilha orçamentaria, anexo do Edital 
nº 49/2022, no que diz respeito à inclusão de alguns itens, materiais de cunho 
indispensáveis para a correta realização da obra; 

DECIDO em ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO ao Edital trazida pelo PROAT 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, no que diz respeito à inclusão de itens, materiais de 
cunho indispensáveis à planilha orçamentária, anexo do Edital nº 49/2022, com o 
objetivo de correta realização da obra de ampliação do ginásio desportivo da E.M.E.F. 
Santos Dumont. 

  

Agudo, 15 de agosto de 2022. 

 
 

LUÍS HENRIQUE KITTEL 
Prefeito Municipal 
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