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INFORMATIVO n 0 40 /2022 

27 de outubro de 2022 

Ref.: Solicitação de Impugnação    

Da licitação: 04/2022 

 

 

De: 

Secretário Smop : ENG. ALEXANDRE ROSA 

Endereço: Rua Monteiro Lobato, 244 
Bairro:  COHAB Casas – Sapucaia do Sul 
CEP: 93212-620 
Fone: (51) 3451-2019 

 

Venho informar 

Que referente ao solicitado, pelas empresas SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA. E 

ECOVILLA CONSTRUÇÕES EIRELI esta secretaria pede o indeferimento e aguardara o decurso 

normal da licitação este abarcara novas solicitações no mesmo sentido informamos ainda que 

esta questão esta pacificada junto ao TCE/RS, onde no e - comunicado 00176176. 

 ...“A Equipe de Auditoria identificou indicativo de sobre preço decorrente da 

consideração do Preço Orçado pela Administração de que a empresa contratada execute a 

pavimentação com CBUQ1 comercial (comprado de terceiros), quando, na realidade, 

elas utilizam CBUQ fabricado em usina própria. 

Antes de adentrar especificamente na irregularidade constatada na composição 

unitária de serviço de pavimentação em CBUQ da obra em análise, abordar-se-á a mudança 
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genérica ocorrida nas composições desse serviço no SINAPI que contribuiu para a ocorrência 

da irregularidade no contrato em estudo. A referida mudança trata-se de modificação da 

premissa da origem do CBUQ utilizado na pavimentação: produzido (antiga) e comprado 

(comercial) (atual)... “não apresenta aderência a previsão orçamentária, pois em sua 

composição  utiliza-se de CBUQ comercial, conforme se pode verificar:” 

 Onde, em qualquer obra de asfalto seja usado o item de fabricação em detrimento ao 

de aquisição, o que nos impossibilita parecer ao contrario.   

No item de transporte as distâncias serão contabilizadas no interior do município com 

saída da sede da secretaria de obras pública, a expectativas de transporte se dará em media 

percorrido, desta forma entende se por não alterar o referido item. 

Em analise nada pode ser superior ao interesse publico. 

Pelo indeferimento total do solicitado inalterandos os itens 1.1.1 e 1.1.5. de forma a 

atender a economicidade do objeto e ao ofertante o vinculo ao edital  

 

mailto:fiscalobras.sapucaia@gmail.com

