
Fl.  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Processo:10.00145/2018

Assunto:  contratação  de  empresa  especializada  em  serviços  de
engenharia para recapeamento asfáltico, drenagem, pavimentação
asfáltica, meio fio e sarjeta em vias urbanas, localizada em
diversas ruas e avenida do município de Porto Velho 

Interessado: SEMISB

Análise em pedidos de esclarecimentos concorrência 01/2019

O  processo  foi  encaminhado  pelo  presidente  da  comissão  de
licitação de obras, considerando a natureza técnica do objeto
requisitado,  para  análise  e  manifestação  quanto  aos  aspectos
técnicos e específicos à matéria, conforme Lei complementar 657
de 2017 onde diz:

 Art. 7º. A ATESP será composta por […] 01
(um)  Assessor  Técnico  de  Engenharia,
responsável  por  pareceres  e  análises  de
engenharia quanto as composições de preços,
memoriais  descritivos,  cumprimento  de
normas  técnicas,  funcionalidades  dos
projetos  arquitetônicos,  benefícios  e
despesas  indiretas,  aplicabilidade  de
encargos  sociais,  dentre  outras
verificações  necessárias  à  realização  da
licitação; […]. 

Pois bem, o processo trata da contratação de empresa para
execução  dos  serviços  de  recapeamento  asfáltico  várias  vias
urbanas de Porto Velho.

Certifico que recebi os autos para fins de análise e
manifestação  quanto  aos  questionamentos  da  empresa  MSM
INDUSTRIAL LTDA em 26/08/2019.

Segundo  a  Empresa  a  planilha  orçamentaria  apresenta
grande defasagem dos preços das pedras britadas utilizados nas
composições, sendo a referência SINAPI/abril de 2019, e quando
comparado  com  SINAPI/maio  de  2019  gera  um  impacto  de  R$
1363.808,41, o que equivale a 3,66% do valor total do orçamento.

Da análise

O corre que de os insumos de códigos 4720 e 4721, que
compõe o serviço de código 72962 do SINAPI, não consideram o
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transporte da jazida até o local da obra, ou seja, se considerar
o valor do insumo somente o apresentado pelo SINAPI, o valor não
será compatível com o de mercado local, no entanto consta na
planilha orçamentaria o item Transporte com caminhão basculante
de 14 m³ - rodovia pavimentada (Brita p/ CBUQ) de código 5915321
de referencia SICRO/DNIT/ de janeiro de 2019, que agrega o valor
dos insumos referentes ao material brita, sendo assim os reais
valores correspondentes ao insumo brita são os somatórios dos
valores SINAPI/INSUMO e do SICRO/TRANSPORTE.

Ressaltando que os preços variam mensalmente, contudo,
essa variação não é sempre positiva, logo, até a assinatura do
contrato  as  referências  impugnadas  podem  ser  mostrar  mais
adequadas  ao  valor  de  mercado,  caso  não  sejam,  existem
mecanismos legais para a correção destas distorções nos insumos.

Ademais,  existe  necessariamente  um  intervalo  entre  a
formulação das planilhas orçamentarias em relação a publicação
da licitação, sendo inviável a adoção da referência mais atual
devido  a  tramitação  processual  e  a  burocracia  necessária  à
aprovação do edital.

Da conclusão

Os valores citados pelo interessado referente ao insumo
brita, não levam em consideração o valor do transporte quando
comparam  ao  valor  de  mercado,  sendo  assim  não  procedem  as
deduções  de  valores  e  defasagens  ou  prejuízo  nos  orçamentos
alegados.  Ressaltando,  como  supramencionado,  que  os  preços
variam  mensalmente,  contudo,  essa  variação  não  é  sempre
positiva,  logo,  até  a  assinatura  do  contrato  as  referências
impugnadas podem se mostrar mais adequadas ao valor de mercado,
caso não sejam, existem mecanismos legais para a correção destas
distorções nos insumos.

Sem mais, retorno o referido processo ao presidente da
comissão de obras para prosseguir com o feito.

Porto Velho, 26.08.2019

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor técnico de Engenharia
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