
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Análise de recursos em Proposta Comercial quanto as Planilhas e
composições

Processo: 10.00145/2018                                    

Objeto:  contratação  de  empresa  especializada  em  serviços  de
engenharia  para  recapeamento  asfáltico  em  diversas  ruas  e
avenida do município de Porto Velho 

Concorrência 01/2019/CPL-Obras

Interessado: SEMISB

O processo foi encaminhado pelo Presidente da Comissão de
Licitação de Obras, considerando a natureza técnica do objeto
requisitado, para Parecer técnico de engenharia, 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;[…]. 

Certifico que recebi os autos para fins de análise em
23/09/2019, com os recursos das seguintes empresas:

- MSM INDUSTRIAL LTDA

- E.J. CONSTRUTORA EIRELI

- CONSTRUTORA AMIL LTDA
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Da análise,

 MSM INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 05.394.853/0001-79;

 

Questionamento 01: Na sua planilha tal como na sua composição, o
valor do item 1.11 (taxas e emolumentos) está inexequível, pois
difere do valor da taxa aplicado em legislação do CREA para va-
lores de ART.

Razões do recurso: A empresa diz que tal afirmação não proce-
de, uma vez que o preço ofertado pela empresa para este item
é de 245,49 e o valor da taxa no CREA/RO é 226,50 no entanto,
o valor de 245,49 está com BDI, e não corresponde ao valor
previsto pela empresa para o pagamento da taxa,

Resposta: Caso este analista considerasse tal afirmação, es-
taria evidente o sobrepreço no referido item uma vez que o
valor da taxa é fixo e conhecido, devendo portando desconsi-
derar tal composição em qualquer das duas situações. Sugerin-
do neste tópico a improcedência das razões da empresa.

Questionamento 02: Na sua planilha, o resultado apresentado é
incompatível com o somatório dos seus valores, não sendo possí-
vel aferir o valor de sua proposta, bem como os seus valores de
BDI e as porcentagens aplicadas.

Razões do recurso: De Forma geral, a empresa tenta se justi-
ficar suas falhas como vícios formais de arredondamento e
cita a possibilidade de análise no arquivo digital disponibi-
lizado pela empresa

Resposta: Informo que no arquivo disponibilizado as células
não possuem vínculos ou fórmulas matemáticas para análise,
contudo ao refazer as operações matemáticas verificasse a
compatibilidade do somatório do total com BDI, e realizando
operação inversa para encontrar valor sem BDI, existe uma di-
ferença com o valor antes citado, contudo ao realizar opera-
ção inversa (nos valores unitários) a diferença foi irrisó-
ria, podendo deduzir que a diferença encontrada no valor to-
tal sem BDI foi ocasionada por arredondamentos. Sugerindo
neste tópico a procedência das razões da empresa.
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Questionamento 03: Na sua planilha, os itens 7.1.7, 18.1.7 e
28.1.7, apresentam quantitativos que divergem do estipulado pela
prefeitura no edital

Razões do recurso: A empresa alega que é meramente aparente e
foi causada por arredondamento na apresentação dos valores,
podendo ser comprovada pela proposta digital fornecida em CD 

Resposta:   De fato foi comprovado diante da verificação da
proposta fornecida por meio digital, que naquele documento o
valor demonstrado não é igual ao valor real da célula quando
selecionada, sendo a divergência meramente aparente. Sugerin-
do neste tópico a procedência das razões da empresa.

Questionamento 04, Nas suas composições, na composição do item
1.10, não foi identificado Mão de obra ou outros insumos como
combustível, tornando a composição incompatível com a boa prática
da engenharia de custos.

Razões do recurso: A Empresa justifica alegando que os preços
são baseados nos apresentados pela própria administração e
esta não especifica insumos ou outros custos, ressaltando
ainda que a razão apresentada para desclassificação não cons-
ta em nenhum ponto do edital nem em lei

Resposta: Informo que o item 11. Do edital que trata da PRO-
POSTA COMERCIAL, e como esta deve ser apresentada inclusive
de forma analítica, ainda verifica-se que em recurso a empre-
sa não realiza questionamentos técnicos quanto a este item,
ou seja, não discorda que faltam insumos e outros custos na
sua tentativa de composição. Ressalto que a Administração ao
formular o seu orçamento pode se utilizar de cotações, con-
forme o caso em exame, tal como tabelas de referência, quando
se utiliza de cotações todos os itens indispensáveis à execu-
ção do serviço esta inseridos, contudo, no âmbito das licita-
ções, não pode ser utilizada qualquer suposição, pois os con-
correntes, tem OBRIGAÇÃO de apresentar seus serviços acompa-
nhados de TODAS as composições unitárias nos termos do edi-
tal. Sugerindo neste tópico a improcedência das razões da em-
presa.
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 E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27;

Questionamento 01: Na sua planilha, o valor do item 1.11 está
inexequível, pois difere do valor da taxa aplicado em legislação
do CREA para valores de ART

Razões do recurso: A empresa admite o erro, onde diz “em que
passe esteja em desacordo com as diretrizes do CREA”,cabe
ainda informar que fere a legalidade execução de obra sem a
devida regularização no CREA, ocasionando prejuízos a Prefei-
tura e até a própria empresa.

Resposta:  Quanto ao percentual de participação do valor do
item na planilha orçamentaria, informo que todos os itens da
planilha são necessários para execução da obra independente
dos seus valores, pois ocorria ilegalidade na inclusão de
itens na planilha orçamentaria sem que estes fossem necessá-
rio para execução do objeto, independente de seu percentual
de participação no orçamento global. Caso este analista con-
siderasse tal afirmação, estaria evidente o sobrepreço no
referido item uma vez que o valor da taxa é fixo e conheci-
do, devendo portando desconsiderar tal composição em qual-
quer das duas situações. Sugerindo  neste tópico a  improce-
dência das razões da empresa.

Questionamento 02: Nas suas composições, o valor de MO sem LS
(Mão-de-obra  sem leis sociais) é igual ao valor de MO com LS
(Mão-de-obra com leis sociais), ou seja, não foi aplicado o per-
centual correspondente as Leis Sociais

Razões do recurso: A empresa diz que os percentuais de encar-
gos sociais já estão inclusos nos itens conforme apresentado
na planilha, tanto que não alterou os valores de custo horá-
rio de mão de obra nas composições e estão conforme apresen-
tado pelo SINAPI

Resposta: Cabe informar que nem todas as referências de valo-
res do orçamento base são SINAPI, e mesmo que fossem, o SINA-
PI é uma referência de valores para administração publica e
não isenta as empresas de apresentarem suas composições pró-
prias em anexo às suas propostas, e ainda que este profissio-
nal efetua suas análises com base nas documentações dos lici-
tantes e no que elas informam, não cabendo a suposições e ou
adivinhações quanto a informações que devem ser demonstradas
de forma analítica e objetiva, a não previsão de encargos so-
ciais afeta diretamente o orçamento, compromete a execução da
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obra e fere a legislação trabalhista, causando prejuízos a
Prefeitura e a própria empresa. Ainda o edital é claro neste
sentido1 Sugerindo neste tópico a improcedência das razões da
empresa.

Questionamento 03: Conforme informa nas suas composições, o va-
lor total da composição já estaria com BDI, contudo, este valor
(com BDI) é inserido na planilha e sobre ele é aplicado novamen-
te o percentual do BDI quando da soma total, ocorre nesse senti-
do, duplicidade na aplicação do BDI.

Razões do recurso:A empresa admite o erro, no entanto diz que
no caso da proposta apresentada, o “valor total” do item  foi
relatado como sendo “valor com BDI”, e é um mero erro materi-
al, justificando com a informação na composição de valor do
BDI igual a zero.

Resposta: cabe informar que nas mesmas composições onde a em-
presa quer que este analista faça suposições e ou deduções de
forma de adivinhação, verifica-se o valora da Mão de obra sem
Leis sociais é igual ao valor de mão de obra com Leis soci-
ais, portanto se a justificativa da empresa fosse aceitável,
caberia este profissional, por dedução, já que o valor de
Leis sociais é igual a zero nas suas composições, deduzir que
não foi aplicado o percentual de leis sociais (pois seria
zero), não concluindo este analista qual falha na proposta da
empresa  seria  mais  prejudicial  e  justificaria  melhor  sua
“eliminação”, palavra que utiliza em seu recurso.  Sugerindo
neste tópico a improcedência das razões da empresa.

Questionamento 04: Nas suas composições, na COMP.4 que se refere
a composição do item 1.11, o valor correspondente a ART está
inexequível.

Razões do recurso: A empresa acredita que a ART é insignifi-
cante para o cumprimento do contrato.

Resposta: O CONFEA em sua RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTU-
BRO DE 2009, onde Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade
Técnica e o Acervo Técnico Profissional, diz em seu capítulo
1, Art. 2º, que  A ART é o instrumento que define, para os
efeitos  legais,  os  responsáveis  técnicos  pela  execução  de
obras ou prestação de serviços relativos às profissões abran-
gidas pelo Sistema Confea/Crea. Ainda em seu Art. 3º,  Todo

111.1.3.3. Os valores unitários constantes da Proposta de Preço devem ser apresentados de forma
analítica, sendo assim demonstrada a sua composição unitária em planilhas específicas, explici-
tando as incidências das leis sociais; 
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contrato escrito ou verbal para execução de obras ou presta-
ção de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sis-
tema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em
cuja  circunscrição  for  exercida  a  respectiva  atividade.  E
conforme RESOLUÇÃO Nº 141, DE 23 JUN 1964 (1) do CONFEA ,Art.
1º - Nenhuma obra poderá ser executada sem prévia anotação,
no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, do nome da
pessoa física responsável técnica por sua execução. Ou seja,
comete equívoco a empresa em sua afirmação, uma vez que ela
não pode executar obra sem a anotação de responsabilidade
técnica (ART), de forma que incorreria em ilegalidade.Suge-
rindo neste tópico a improcedência das razões da empresa.

Questionamento 05:, Nas suas composições, na COMP.2 que se refe-
re a composição do item 1.10, não foi identificado Mão de obra
ou outros insumos como combustível, tornando a composição incom-
patível com a boa prática da engenharia de custos.

Razões do recurso: a empresa diz que o edital não exigiu, com
relação a este item a apresentação de composição analítica
detalhada, pois se trata de cotação,

Resposta:O edital no item 11.1.3, citado acima, é claro ao
exigir que os valores unitários devem ser apresentados de
forma analítica, não excluindo nenhum item desta exigência.
Quando a empresa diz que ainda assim foi apresentada composi-
ção detalhada feita pela empresa na qual já esta incluso no
custo unitário todas as despesas necessárias à execução do
objeto, não se sabe com que base a empresa faz tal afirmação,
pois é evidente que não efetuou de fato a composição de tal
item, pois o que foi apresentado não pode ser considerado uma
composição, e quando este analista se refere a “boas praticas
de engenharia” significa que existe mais de uma forma aceitá-
vel de elaborar tal composição e o que foi elaborado pela em-
presa não é aceitável quando analisado no âmbito técnico de
engenharia, pois sequer pode ser considerado como composição,
na medida em que, apenas copia e cola a descrição do serviço
em debate, deixando de maneira expressa trazer de maneira
analítica os insumos que compõe o serviço de transporte de
pessoal. Sugerindo neste tópico a improcedência das razões da
empresa.
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Questionamento 06: Na pagina 79 de sua proposta, um demonstrativo
dos valores do transporte de insumos asfáltico, refere-se ao va-
lor utilizado na planilha como já inserido o BDI, contudo, ao fi-
nal da planilha o BDI é inserido no somatório, ocorrendo assim
duplicidade na aplicação do BDI.

Razões do recurso: A empresa diz que o BDI ou LDI apresentado
no demonstrativo está igual a zero e não apresenta duplicida-
de.

Resposta: Tal como ocorreu em outras propostas analisadas, a
falta de objetividade e clareza nas composições apresentadas
requer que este analista faça suposições e ou deduções de
forma de adivinhação o que não é permitido pela legislação. A
empresa claramente aplica duas vezes o seu percentual de BDI
no serviço em análise, posto que, a sua própria composição
informa “valor com BDI”, e logo após, na apuração do valor
total, esse valor com BDI e novamente submetido ao percentual
citado. Logo, as próprias informações trazidas pela empresa
dão conta da duplicidade. Sugerindo neste tópico a improce-
dência das razões da empresa.

 CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19;

Questionamento 01, Na sua planilha, o item 16.1.2, está com quan-
titativo divergente do estipulado pela prefeitura no edital.

Razões do recurso: Em seu recurso, a empresa admite o erro, e
atribui a falha a um “erro formal de digitação”, ao consignar
476,76 quando o correto deveria ser 476,73

Resposta:A falha foi no quantitativo do serviço contratado.
Dessa forma como ocorreram alterações no quantitativo propos-
ta pela empresa, por consequência, ocorreriam no objeto esti-
pulado pelo edital, tornando divergente o proposto pela em-
presa do requerido pela administração. Sem esquecer que tais
alterações causam impactos diretos na proposta de preço da
licitante, pois para a sua correção alteraria o valor global
e sua proposta.  Sugerindo  neste tópico a improcedência das
razões da empresa.
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Questionamento 02: Na sua planilha, o valor total do transporte
de material betuminoso com BDI está acima do estipulado pela
prefeitura no edital

Razões do recurso:  Empresa justifica o fato descrito acima
ocasionado devido ao arredondamento dos quantitativos e ainda
que seus valores unitários estão abaixo do estipulado no edi-
tal

Resposta: De fato. Foi constatado ao analisar o arquivo digi-
tal fornecido pela empresa, após realizar operações matemáti-
cas, que a divergência encontrada pode ser deduzida como oca-
sionada por arredondamentos. Sugerindo neste tópico a proce-
dência das razões da empresa.

Questionamento 03, Não foram encontradas as composições referen-
tes aos itens 1.9 e 1.10 da planilha orçamentaria.

Razões do recurso: A empresa acredita que pelo fato de a re-
ferência de preço dos serviços terem sido determinadas pela
administração pública por pesquisa de valor no mercado local
(COTAÇÃO), não há obrigatoriedade de cumprir o instrumento
convocatório que diz que os valores unitários das propostas
devem ser demonstrados de forma analítica

Resposta: Ressalto que a Administração ao formular o seu or-
çamento pode se utilizar de cotações, conforme o caso em exa-
me, tal como tabelas de referência, quando se utiliza de co-
tações todos os itens indispensáveis à execução do serviço
esta inseridos, contudo, no âmbito das licitações, não pode
ser utilizada qualquer suposição, pois os concorrentes, tem
OBRIGAÇÃO de apresentar seus serviços acompanhados de TODAS
as composições unitárias nos termos do edital. Sugerindo nes-
te tópico a improcedência das razões da empresa.

Questionamento 04, Na página 142 de sua proposta, um demonstra-
tivo dos valores do transporte de insumos asfáltico, refere-se 
ao valor utilizado na planilha como já inserido o BDI, como ao 
final da planilha o BDI é inserido no somatório, ocorre duplici-
dade na aplicação do BDI.

Razões do recurso:A empresa tenta se justificar alegando ter
utilizado o mesmo modelo que a administração utilizou para
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elaboração do seu preço de referência, e que nesta sua compo-
sição o BDI encontra-se com valor 0 (Zero)

Resposta: Tal como ocorreu em outras propostas analisadas, a
falta de objetividade e clareza nas composições apresentadas
requer que este analista faça suposições e ou deduções de
forma de adivinhação o que não é permitido pela legislação. A
empresa claramente aplica duas vezes o seu percentual de BDI
no serviço em análise, posto que, a sua própria composição
informa “valor com BDI”, e logo após, na apuração do valor
total, esse valor com BDI e novamente submetido ao percentual
citado. Logo, as próprias informações trazidas pela empresa
dão conta da duplicidade. Sugerindo neste tópico a improce-
dência das razões da empresa.

Questionamento 05: Nas suas composições, não ficou explicitado a
incidência de Leis Sociais.

Razões do recurso:  A empresa tenta se justificar, alegando
que a incidência de Leis sociais remete-se a composição de
encargos sociais apresentada pela empresa em planilha separa-
da

Resposta: Constata-se o desconhecimento do significado da pa-
lavra incidência, pois a composição dos encargos sociais só
demonstram de forma analítica um percentual que pode ser uti-
lizado, e não se este percentual foi utilizado, ainda de ou-
tros modo a empresa cita o modelo do SINAPI e o de composi-
ções próprias do orçamento da administração dizendo que os
utilizou como modelo, estas alegações podem ser facilmente
refutadas  ao  analisar  suas  próprias  composições,  pois  ela
possui modelo próprio de composição. De mesma maneira, ao
contrário do que alega “que não foi apresentado um modelo no
edital para tal proposição”, tal ausência se dá, por tais
composições serem submetidas à comissão em modelo próprio da
empresa, informações ratificadas no item 11.1.3.3, que asse-
vera que as leis sociais devem ser explicitadas, ou seja, o
licitante em sua proposta poderia explicitar as leis sociais
nas composições de serviços, ou nas composições de mão de
obra ou em planilha especifica (como foi realizado pelos li-
citantes). Disso tenho que de nenhuma forma a empresa AMIL
explicitou, ou melhor, demonstrou analiticamente ter previsto
e inserido no seu custo de mão de obra os encargos trabalhis-
tas. Sugerindo neste tópico a improcedência das razões da em-
presa.
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Da conclusão,

CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19, considerar
errs formal matemático a razão de desclassificação quanto a
aparente  divergência  do  valor  total  do  transporte  de
material  betuminoso  com  BDI  está  acima  do  estipulado  no
edital, uma vez que foi possível, por meio de mera operação
matemática chegar aos valores reais e que estes estão de
acordo com o instrumento convocatório, contudo,  MANTER AS
RAZÕES DO PARECER NO SENTIDO DE CONSIDERAR  INAPTA POR: 1)
quanto a ausência das composições dos  itens 1.9 (banheiro
químico)  e  1.10  (transporte  de  pessoal)  da  planilha
orçamentaria;  2)A  aplicação  em  duplicidade  do  BDI  no
transporte de insumos asfálticos e  3)Nas suas composições,
não  ficar  explicitado  a  incidência  de  Leis  Sociais,4)
divergência nos quantitativos apresentados no item 16.1.2 em
relação ao estipulado no edital, ocorrendo neste sentido,
descumprimento aos  itens 11.1.3.1 e 11.1.3.3, aplicando o
item 13.2 do instrumento convocatório. 

MSM  INDUSTRIAL  LTDA,  CNPJ:  05.394.853/0001-79,  considerar
erros  formais  matemáticos  as  razões  de  desclassificação
quanto a aparente divergência dos valores totais exposados
na  proposta  em  relação  ao  BDI  discriminado,  assim  como,
considerar  erro  formal,  a  aparente  divergência  dos
quantitativos expostos nos itens 7.1.7, 18.1.7 e 28.1.7, uma
vez que foi possível, por meio de mera operação matemática
chegar aos valores reais e que estes estão de acordo com o
instrumento  convocatório,  contudo,   MANTER  AS  RAZÕES  DO
PARECER NO SENTIDO DE CONSIDERAR  INAPTA POR: 1)  quanto a
ausência  de  composições  do  item   1.10  (transporte  de
pessoal) da planilha orçamentaria; 2) na composição do item
1.11 (taxas e emolumentos), o valor aplicado é inexequível,
pois cotou valor inferior ao máximo permitido, em item de
valor fixo  descumprimento aos  itens  11.1.3.1 e  11.1.3.3,
aplicando o item 13.2 do instrumento convocatório.

E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27;  MANTER
AS RAZÕES DO PARECER NO SENTIDO DE CONSIDERAR INAPTA POR: 1)
quanto a ausência de composições do item 1.10 (transporte de
pessoal)  da  planilha  orçamentaria;  2)A  aplicação  em
duplicidade do BDI no transporte de insumos asfálticos e
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3)Nas suas composições, não ficar explicitado a incidência
de Leis Sociais,  4) na composição do item 1.11 (taxas e
emolumentos),  o  valor  aplicado  é  inexequível,  apresentou
desconto  a  item  com  preço  mínimo  fixo,  ocorrendo  neste
sentido,  descumprimento  aos  itens  11.1.3.1  e  11.1.3.3,
aplicando o item 13.2 do instrumento convocatório.

E,  portanto,  PERMANECEM  INAPTAS  PARA  CLASSIFICAÇÃO  NO
QUESITO PROPOSTA COMERCIAL AS EMPRESAS:  CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ:
20.119.762/0001-19, E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27
e M.S.M. INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 05.394.853/0001-79

As  empresas  antes  classificadas NÃO  TIVERAM  SUAS  PROPOSTAS
IMPUGNADAS  PELAS  DEMAIS  CONCORRENTES,  sendo  assim,  ratificando  as
razões do parecer anterior: As empresas J.J.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
LTDA e MASTER ENGENHARIA EIRELI  apresentaram Planilhas e composições
compatíveis com a boa prática de engenharia de custos, atendendo o
item 11.1.1. do edital, que trata dos valores unitários e totais, como
devem ser apresentados na proposta comercial. Sendo assim, ESTÃO APTAS
PARA CLASSIFICAÇÃO NO QUESITO PROPOSTA COMERCIAL. 

Informo  ainda  que  não  foi  identificado  o  técnico
responsável pelos questionamentos apresentados nos recursos de
nenhuma das empresas citadas, o que pode ocasionar enquadramento
no Art. 6º, onde define quem Exerce ilegalmente a profissão de
engenheiro,  na  Seção  III,  que  trata  Do  exercício  ilegal  da
Profissão, da   LEI Nº 5.194, DE 24 DEZ 1966, que Regula o
exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro
Agrônomo, e dá outras providências.

 sem  mais,  retorno  o  processo  para  prosseguimento  do
feito.

Porto Velho, 25.10.2019

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 5467-D/RO

Assessor técnico de engenharia/SML
Mat. 103127
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