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

ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Processo:12.00089/2018
                     
Assunto: Reforma, reparos e manutenção predial na edificação de
unidade de acolhimento de crianças - Lar do Bebê 
 
Interessado: SEMASF

Análise em Impugnação da tomada de Preços Nº05/2019

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  serviços  com
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos visando a
reforma,  manutenção  e  reparos  das  instalações  prediais  da
edificação Lar do Bebê.

Certifico que recebi os autos para fins de reanálise em
25/09/2019.

Da análise;

Quanto  aos  questionamentos  sobre  os  serviços  que  não
foram contemplados em orçamento da referida obra, constata-se
imperícia na referida análise ou falta de conhecimento do local
e de suas condições de trabalho e execução dos serviços, uma vês
que questionaram serviços que não cabem na situação da obra ou
são de determinação do autor/projetista dos projetos e planilhas
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orçamentarias,  serviços  como  TAPUME  em  uma  área  murada  ou
tratamento com Zarcão e fungicida no FORRO, sendo que este será
de PVC, e FORRO de PVC não precisa destes tratamentos, entre
outros apontamentos igualmente inaplicáveis.

Da conclusão:

Os 15 (Quinze) questionamentos apontados não justificam
quaisquer alterações nas planilhas e composições, tendo em vista
a metodologia utilizada pelo autor e a não necessidade de tais
serviços pelas especificidades da obra.

Sem mais, como está esclarecido os questionamentos apresentados,
retorno o referido processo ao presidente da comissão de obras
para prosseguir com o feito.

Porto Velho,25.09.2019

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor técnico de Engenharia
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