


Licitação Educação <licitacoes.seducpaulista@gmail.com>

ATENDIMENTO AO Ofício TC/GAON/DINFRA/ACOMP/PAULISTA N° 003/2023
Licitação Educação <licitacoes.seducpaulista@gmail.com> 15 de fevereiro de 2023 às 15:20
Para: delmas@tce.pe.gov.br

Ilmo. Sr.
Dr. Delmas Holanda Pereira
DD. Auditor de Controle Externo - Obras
TCE/PE

Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento à Vossa solicitação feita através do Ofício
TC/GAON/DINFRA/ACOMP/PAULISTA N° 003/2023, recebido por este Pregoeiro em 14/02/2023, vimos encaminhar
o Processo Licitatório SEDUC Nº 053/2022 – Concorrência SEDUC Nº 001/2022, cujo objeto é a  contratação de
empresa especializada para execução de obras de construção com estrutura modular em aço galvalume, inteiro teor
digitalizado do original.

Item 2) Responsável pela Elaboração do Projeto
Rayssa Chaves Silva
CPF N° 094.785.574-24
Rua Humberto Novelino, N° 370, Mangabeira, Itapissuma/PE
CEP 53.700-000
Casada
CREA/PE 181779247-4
TELEFONE: 81 99906-3830

Considerando o grande volume de documentos e consequentemente dos arquivos digitais, a seguir segue o link de
acesso ao Processo pelo Google Drive.

https://drive.google.com/drive/folders/12VzEeByyIa656-Y6pvF711Qxqh2A3Y7v?usp=sharing

Na Certeza do pronto atendimento à vossa solicitação, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos
adicionais que se façam necessários, ao tempo em que reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

Ednaldo Leite da Silva
Pregoeiro SEDUC Paulista/PE
81 98103-5642

https://drive.google.com/drive/folders/12VzEeByyIa656-Y6pvF711Qxqh2A3Y7v?usp=sharing


TRIBUNAL DE CONTAS DE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO

Ofício TC/GAON/DINFRA/ACOMP/PAULISTA Nº 004/2023

Recife, 16 de fevereiro de 2023.

Prezado Secretário,

Considerando as atribuições de Controle Externo exercidas por este Tribunal de Contas,

nos  termos  do  art.  113  da  Lei  nº.  8.666/93  e  considerando  o  conteúdo  do  material

disponibilizado pela CPL-SEDUC em atendimento ao que fora solicitado por meio do ofício

TC/GAON/DINFRA/ACOMP/PAULISTA Nº  003/2023, solicitamos apresentar,  no prazo

de 02 (dois) dias úteis, os seguintes esclarecimentos:

Considerações iniciais:

Através da CI NENG nº 060/2022 foi destacado como benefício a rapidez na execução

das obras. Sabe-se que no valor orçado, há a previsão de construção de 13 unidades escolares,

com  prazo  de  execução  de  120  dias  e  distribuídas  em  04  lotes.  Após  julgamento  de

impugnações e ajustes,  o edital do certame,  orçado em R$ 40.895.078,68, teve data para

recepção de documentos marcada para o dia 16/03/2023.

Em razão da segurança jurídica, o Tribunal de Contas da União, vem determinando que

em contratos  com prazo de duração inferior  a doze meses,  seja estabelecido em edital,  o

critério de reajustamento de preços (Acórdão 73/2010-Plenário, Acórdão 597/2008-Plenário e

Acórdão 2715/2008-Plenário).

O item 12 do edital indica a possibilidade de aplicação de multa (0,5% a 30%), mas não

disciplina de forma objetiva como se dará a sua gradação. 

Solicita-se os seguintes esclarecimentos:

1) Indicar  se  já  foram  definidos  os  locais  de  construção  das  13  unidades  escolares

previstas  em  edital,  revelando,  se  existentes,  os  endereços  dessas  unidades  e

titularidade do terreno.

2) Justificar a opção de ausência de critério de reajustamento de preços para o certame.

3) Indicar como se dará a aplicação de multa, caso se torne necessário.



TRIBUNAL DE CONTAS DE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO

Ofício TC/GAON/DINFRA/ACOMP/PAULISTA Nº 004/2023

Por oportuno, indicamos que a documentação ora requerida deve ser enviada por meio

do  endereço  eletrônico  delmas@tce.pe.gov.br,  registrando,  por  ofício,  a  inexistência  de

qualquer documento.

Atenciosamente,

Delmas Holanda Pereira
Auditor de Controle Externo - Obras

matrícula n.° 1171

À Sua Senhoria, o Senhor
José Geraldo de Araújo Lima
Secretário de Educação do Município de Paulista

Com Cópia
À sua Senhoria, o Senhor
Ednaldo Leite da Silva
Presidente da CPL/SEDUC

DELMAS 
HOLANDA 
PEREIRA:1171

Assinado de forma digital 
por DELMAS HOLANDA 
PEREIRA:1171 
Dados: 2023.02.16 10:00:19 
-03'00'



Licitação Educação <licitacoes.seducpaulista@gmail.com>

RESPOSTA Ofício TC/GAON/DINFRA/ACOMP/PAULISTA Nº 004/2023
Licitação Educação <licitacoes.seducpaulista@gmail.com> 20 de fevereiro de 2023 às 12:25
Para: delmas@tce.pe.gov.br, controladoria@paulista.pe.gov.br, Geraldo Lima <geraldolima2007@hotmail.com>

ILMO. SR.
DELMAS HOLANDA PEREIRA
DD. AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - OBRAS
TCE/PE

 
 
Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento à vossa solicitação conforme Ofício

TC/GAON/DINFRA/ACOMP/PAULISTA Nº 004/2023 de 16 de fevereiro de 2023, vimos informar que
procedemos com a correção do edital do Processo SEDUC N° 053/2022, Concorrência SEDUC N°
001/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de obras de
construção de unidades escolares e creches, com estrutura modular em aço galvalume, que segue
anexo juntamente com ofício.

             Na Certeza do pronto atendimento à vossa solicitação, nos colocamos à disposição para
quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, ao tempo em que reiteramos nossos
votos de elevada estima e consideração.

Ednaldo Leite da Silva
Pregoeiro SEDUC Paulista/PE
81 98103-5642

2 anexos

EDITAL 4 CONCORRÊNCIA - CONSTR. MODULAR - TCE.pdf
417K

OFÍCIO AO TCE - 003-2023 - DELMAS.pdf
228K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=b839772f61&view=att&th=1866f6e03434daa9&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lecyakli0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=b839772f61&view=att&th=1866f6e03434daa9&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_lecyylkm1&safe=1&zw


TRIBUNAL DE CONTAS DE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO

Ofício TC/GAON/DINFRA/ACOMP/PAULISTA Nº 005/2023

Recife, 23 de fevereiro de 2023.

Prezados,

Considerando as atribuições de Controle Externo exercidas por este Tribunal de Contas,

nos  termos  do  art.  113  da  Lei  nº.  8.666/93  e  considerando  o  conteúdo  do  material

disponibilizado pela CPL-SEDUC em atendimento ao que fora solicitado por meio do ofício

TC/GAON/DINFRA/ACOMP/PAULISTA Nº  004/2023, solicitamos apresentar,  no prazo

de 01 (um) dia útil, os seguintes esclarecimentos acerca da Concorrência xxxxxx

1) Apresentar as planilhas de composições de Bônus e Despesas Diretas – BDI utilizadas

para a definição de preços unitários.

2) Apresentar os projetos de instalações elétricas, hidrosanitárias e estruturais a serem

adotadas na execução dos 4 tipos modulares de escolas/creches.

3) Apresentar  a solução estrutural  prevista para  viabilizar  a  construção  de escola em

painéis com pavimentos sobrepostos (Escola tipo 02 – térreo + 1º andar).

4) Uma vez que ainda não foram definidos os locais de construção das 13 unidades

escolares, indicar como se deu a solução de custos para o destino final de esgoto de

cada unidade.



TRIBUNAL DE CONTAS DE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO

Ofício TC/GAON/DINFRA/ACOMP/PAULISTA Nº 005/2023

Por oportuno, indicamos que a documentação ora requerida deve ser enviada por meio

do  endereço  eletrônico  delmas@tce.pe.gov.br,  registrando,  por  ofício,  a  inexistência  de

qualquer documento.

Atenciosamente,

Delmas Holanda Pereira
Auditor de Controle Externo - Obras

matrícula n.° 1171

À Sua Senhoria, o Senhor
José Geraldo de Araújo Lima
Secretário de Educação do Município de Paulista

Com Cópia
À sua Senhoria, o Senhor
Ednaldo Leite da Silva
Presidente da CPL/SEDUC

Com Cópia, 
à sua senhoria, a senhora
Rayssa Chaves Silva
Engenheira responsável

DELMAS 
HOLANDA 
PEREIRA:1171

Assinado de forma 
digital por DELMAS 
HOLANDA PEREIRA:1171 
Dados: 2023.02.23 
09:08:57 -03'00'



Licitação Educação <licitacoes.seducpaulista@gmail.com>

Oficio 005 TCE - solicitação de esclarecimentos
Delmas Holanda Pereira <delmas@tce.pe.gov.br> 23 de fevereiro de 2023 às 09:15
Para: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO <gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br>, Licitação Educação
<licitacoes.seducpaulista@gmail.com>

Bom dia!

Segue documento em anexo.
Solicito o encaminhamento do material para a Dra. Rayssa Chaves, engenheira responsável.

Atenciosamente,

Delmas H Pereira

Oficio TCE 005-2023 SEDUC.pdf
353K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=b839772f61&view=att&th=1867e31d197d1d3f&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_leh2c8yh0&safe=1&zw

