
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Análise em recursos de proposta de preços e composições

Processo: 09.00263/2018                                    

Objeto: Reforma, reparos e revitalização da edificação da escola
de música Jorge Andrade

Tomada de Preços 08/2019/CPL-Obras

Interessado: SEMED

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
22/10/2019, com documentação das seguintes empresas:

- J.B.G. CONSTRUÇÕES EIRELI

- VCS VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Da análise,

 J.B.G. CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 06.199.428/0001-91;

-no  questionamento  01,  o  licitante  conclui  que  cumpriu
“todos”  os  requisitos  contidos  na  lei  nº12.844/2013,  o
qual, a mão de obra passou a ser composição principal,
Conforme já pacificado pelo TCU e especificado em texto
próprio.

R.a licitação em questão é regida pela Lei LEI Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, onde esta em seu Art. 3o, diz: A
licitação destina-se a garantir a observância do princípio
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constitucional  da  isonomia,  a  seleção  da  proposta  mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvi-
mento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legali-
dade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos. E no Edital o item 11.1.1.3., diz:
Os valores unitários constantes do Modelo de Proposta de
Preço,  devem ser apresentados de forma analítica, sendo
assim demonstrada a sua composição unitária em planilhas
específicas, explicitando as incidências das leis sociais.

Ocorre que o licitante em sua proposta não apresentou o
valor da mão de obra de forma analítica capaz de possibi-
litar a verificação da incidência das leis sociais. 

- no questionamento 02, o licitante diz que a planilha licitada
possui tabela do SINAPI como referência de junho de 2018 e a de-
terminação com atualização dos encargos sociais só saiu em outu-
bro de 2018.

R.Cabe a empresa expressar seus valores de mão de obras atuali-
zadas, e quanto a referência de valores da prefeitura, esta teve
prazo  para  questionamento  dos  licitantes,  e  o  orçamento  base
serve como teto para elaboração das propostas, não causando por-
tanto prejuízo para elaboração de propostas, com a tramitação
processual insumos e mão de obra podem sofrer atualizações e va-
riações, sendo de responsabilidade da empresa manter-se atuali-
zada para elaboração de suas propostas, pois como no caso onde
ouve redução da carga tributaria e os encargos cairão de 120,45%
para 114,76%, a empresa que não atualiza seus encargos esta fa-
dada ao sobrepreço na hora da execução, o que causaria mais
transtornos ao processo e prejuízos a administração pública.

 VCS  VIEIRA  COMERCIO  E  SERVIÇOS  EIRELI,  CNPJ:
17.732.735/0001-02;

-No questionamento 01, a empresa diz que por ser optante
pelo simples nacional, conforme lei complementar nº123 de
14 de dezembro de 2006, portanto não existe recolhimento
de (INSS,SESI,SENAI,INCRA,SEBRAE,SALARIO EDUCAÇÃO e SECON-
CI).

R.Ao verificar o extrato do Simples nacional anexado pela
empresa, verificas-se a CSLL- contribuição social sobre o
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lucro liquido, ou seja a contribuição previdenciária da
empresa, que deveria ser prevista no BDI, e não foi.

-no questionamento 02, onde a empresa di que os coeficien-
tes utilizados na planilha são coeficientes da empresa,
que podem sim terem valores menores que 1 unidade para
compor 1 unidade.

R. o CREA/RO não emite 0,798 taxas de ART, sendo possível
somente unidades inteiras, ou seja, no mínimo uma, ainda
quando o licitante em sua composição aplica 0,79 unidades
de vaso sanitário para executar 1 unidade de vaso sanitá-
rio, esta composição está inexequível, pois é impossível
para administração receber 80% do vaso e pagar 100%, ocor-
rendo inclusive dano e crime contra administração pública.

-no questionamento 03, a empresa diz que apresentou os
preços de mão de obra das composições de custo em sua mai-
oria a fonte foi a tabela SINAPI, e que utiliza os mesmos
cálculos da referida tabela.

R. a empresa deve apresentar seus custos de forma analíti-
ca e explicitar a incidência de leis sociais, o fato de
citar  referências  de  tabelas  não  torna  possível  aferis
analiticamente as composições próprias da empresa, tampou-
co verificar incidência de encargos. 

Da conclusão,

AS  EMPRESAS,  a  saber:  J.B.G.  CONSTRUÇÕES  EIRELI  e VCS
VIEIRA  COMERCIO  E  SERVIÇOS  EIRELI, NÃO  apresentara  em  seus
recursos argumentos ou fatos que afetem o parecer nas propostas
comerciais, portanto não são procedentes os recursos no âmbito
da parte técnica de engenharia para elaboração de orçamentos de
obras.

 sem  mais,  retorno  o  processo  para  prosseguimento  do
feito.

Porto Velho, 23.10.2019

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127
Assessor técnico de Engenharia
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