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PARECER TÉCNICO Nº 001/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5254/2015 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015  

 

Cuida-se de Recurso interposto pela empresa MATERIAL FORTE 

INCORPORADORA LTDA, por esta haver apresentado impugnação ao Edital da 

Concorrência Pública supra mencionada.  
 

Eis que aportou na Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, impugnação 

manejada pela empresa MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA. na qual questiona, 

em apertada síntese: 

 
a) Acerca da omissão, pela Administração Pública, do percentual dos  

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) a incidir sobre o valor das propostas, em afronta à 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 

b) Sobre a abrangência da capacidade técnica a ser comprovada em 

sede de habilitação no tocante ao Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – 
SPDE. 

 

O Parecer Jurídico datado de 18 de novembro de 2015, opina pelo 

provimento da Impugnação manejada pela empresa MATERIAL FORTE 
INCORPORADORA LTDA, a fim de que: 

a) Acione Departamento de Engenharia do Município para que 

informe qual o método a ser adotado na construção do SPDA da obra objeto da licitação (bem 

como se este método deve ser exclusivo para os fins da qualificação técnica disposta no item 

6.1.2.4 do edital) e promova as alterações  que se fizerem necessárias no edital a fim de evitar 

dúvidas por parte dos licitantes quanto à qualificação técnico-profissional ou ao custo dos 
itens referentes àquele sistema. 

b) Discrimine, no orçamento estimado da obra, o percentual 

correspondente às Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) apurado pela Administração, bem 

como exija das licitantes a discriminação das mesmas em suas propostas de preços. 

 
Em análise aos pleitos apresentados e acima mencionados, com 

fundamento no disposto do diploma legal que regulamenta os processos de Licitação Lei 

8.066/93, e alterações, decidimos pelo provimento da impugnação apresentada pela empresa 

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA.  
 
 

CONCLUSÃO 
 

Ante o exposto, deferimos o pleito da empresa MATERIAL 
FORTE INCORPORADORA LTDA, acatando o Parecer Jurídico em sua íntegra e 
acionando o Departamento de Engenharia e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
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Desporto e Lazer, para que possamos realizar as devidas alterações no Edital Licitatório da 

Concorrência Pública Nº 001/2015. 

 

Jaciara, 19 de novembro de 2015. 
 

 
 

ELAINE APARECIDA DA SILVA 
Presidente 

 
 

ANA CLÁUDIA NASCIMENTO SILVA O LIVEIRA 
Membro 

 
 

TIAGO RODRIGO ZENKNER 
Secretário 


