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

ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Processo:10.00019/2019
                     
Assunto:  Contratação  de  empresa  especializada  em  serviços  de
engenharia  para  construção  de  campo  de  futebol  com  grama
sintética no bairro Costa e Silva 
 
Interessado: SEMISB

Análise em Impugnação da tomada de Preços Nº09/2019

O processo foi encaminhado pelo Presidente da comissão de
Licitação de Obras, considerando a natureza técnica do objeto
requisitado, para reanálise 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 de
serviços de engenharia para execução de um campo de futebol em
grama sintética no bairro Costa e Silva

Certifico que recebi os autos para fins de reanálise em
17/10/2019.

Da análise;

Quanto aos questionamentos sobre os valores da grama sintética,
verifica-se nas páginas 112 à 117 doa autos, as cotações do
referido item com datas de abril de 2018 e agosto de 2017, ainda
na página 78 a composição do serviço de gramado sintético 50mm.
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Observa-se  a  data  das  cotações  e  evidencia-se  a
possibilidade de defasagem dos valores para o referido serviço,
uma vez que pelo período de referência não é possível validar os
valores utilizados como os valores praticados no mercado local.

Quanto  a  composição,  em  sua  parte  inferior,  cita  os
valores  utilizados  para  balizamento  do  preço  do  serviço  e
insumos,  observando  que  os  valores  citados  na  composição  não
estão inseridos o valor correspondente ao frete que foi indicado
nas cotações, ainda em uma as cotações(GTX) o valor citado como
referencia é incompatível com os valores citados na cotação, não
sendo demonstrado quais insumos foram considerados da cotação.

Quanto aos questionamentos do BDI utilizado, cabe informar que o
BDI  deve  ser  compatível  com  os  encargos  sociais,  sendo  de
responsabilidade dos licitantes a opção por efetuar sua proposta
com ou sem desoneração, ainda a administração pública efetua os
dois  orçamentos  (com  e  sem  desoneração)  adotando  o  orçamento
mais vantajoso.

Quanto a inclusão de vigilância noturna na obra, fica a critério
do  orçamentista/projetista  julgar  a  necessidade  de  tais
serviços, não cabendo a este profissional questionar serviços
que não são essencialmente necessários para realização da obra

Da conclusão:

Os  questionamentos  apontados  necessitam  de  melhores
justificativas, pois a alterações que se questionam podem causar
impacto considerável no orçamento e comprometimento na execução
e entrega do objeto, além do interesse de participação de mais
empresas.

Sem  mais,  como  não  foi  possível  prestar  os  esclarecimentos
necessários dos questionamentos apresentados, retorno o referido
processo  ao  presidente  da  comissão  de  obras  para  remeter  ao
projetista/orçamentista, afim de sanar as inconsistências.

Porto Velho,18.10.2019

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor técnico de Engenharia
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