
    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo 02.00027/2018

Fls. ___________

Visto:__________ 

Processo: 02.00027/2018
Pregão Eletrônico n. 074/2018
Registro de Preços nº 038/2018
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM  SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
DE TRÂNSITO COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MATERIAIS PARA
NOVAS SINALIZAÇÕES E A MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÕES EXISTENTES NAS
VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO: SEDE, DEMAIS DISTRITOS
E  SINALIZAÇÃO  DE  ÁREAS  INTERNAS  DE  UNIDADES  ADMINISTRATIVAS
MUNICIPAIS,  visando  atender  as  necessidades  da  Administração
Pública  Direta  e  Indireta  do  Município  de  Porto  Velho  em
especial à  Secretaria  Municipal  de  Trânsito,  Mobilidade  e
Transporte – SEMTRAN.

DESPACHO

Encerrada  a  etapa  de  lances  relativa  ao  Pregão

Eletrônico  n.  074/2017,  conforme  estabelece  o  disposto  no

subitem  8.3.2  do  instrumento  convocatório  esta  Pregoeira

convocou  a  empresa  arrematante,  a  IMAGEM  SINALIZAÇÃO  VIÁRIA

LTDA,  para  que  no  prazo  informado  no  sistema  enviasse  sua

proposta  de  preços  adequada  ao  lance  final  e  documentos  de

habilitação exigido em Edital. Os documentos foram remetidos e

juntados aos autos, nas fls. 618 a 685.

Considerando  que  a  licitação  encontra-se  em

diligência,  em  conformidade  com  o  subitem  8.2.1  e  8.6  do

Instrumento  convocatório,  considerando  o  Parecer  Técnico  da

Engenharia nº 12/2018:

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA 12.2018

Processo:02.0027/2018          Pregão nº074/018 - SRP
nº038/2018

                    
Assunto: Contratação de Empresa especializada em serviços
de  sinalização  vertical  e  horizontal  de  trânsito  com
fornecimento e implantação de materiais para a sinalização
das vias urbanas no município de porto velho, distritos e
áreas internas de unidades administrativas municipais. 
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Pregão Eletrônico 023/2018

Interessado: SEMTRAN

O processo foi encaminhado pelo Pregoeiro, 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;[…]. 

Pois bem, o processo trata da contratação de empresa para
execução de serviços de sinalização vertical e horizontal
de trânsito para atender o município de Porto Velho.

Certifico que recebi os autos para fins de análise em
17/07/2018 (fl.711).

-A  empresa  IMAGEM  SINALIZAÇÃO  VIÁRIA  LTDA  apresentou:
planilha  orçamentaria,  cronograma  físico-financeiro  e
composição  do  BDI  (Fls.632-637),  composições  de  custo
unitário (Fls.701-710).

Quanto as composições de Custo unitário:

-Na composição 04, o coeficiente da confecção de placa
está  incompatível  com  os  coeficientes  estimados  pela
prefeitura.

-Na composição 05, o valor unitário da confecção da placa
está diferente do valor utilizado na composição 04.

-Na composição 07, o coeficiente está incompatível com as
necessidades da prefeitura, bem como o valor unitário da
confecção de placa está diferente do valor utilizado nas
composições 04 e 05, mesmo sendo a mesma descrição.

-Não foram encontradas as composições do serviço confecção
de placa, referente aos cod.5213418 e 5213416.

-Na composição 10 o valor unitário do concreto é diferente
do valor utilizado na composição 09.

-Nas composições 11 e 12, o valor do concreto é diferente,
mesmo sendo a mesma descrição.

-Na composição 14, o valor do servente diverge de outras
composições.

-Na composição 16, o coeficiente de insumos é divergente do
proposto pela prefeitura, ainda o valor do servente está
divergente em outras composições.
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-Na composição 17, o valor do servente está divergente de
outras composições.

-Na composição 23, o custo total da composição está acima
do valor unitário da proposta no edital.

-Na composição 24, o insumo de mão de obra, carpinteiro,
está inexequível, sendo este inferior ao necessário para
execução do serviço.

-Na composição 25, os coeficientes da escavação, concreto
e  lançamento,  estão  divergentes  do  proposto  pela
prefeitura.

-Na composição 30, o coeficiente de consumo da caminhonete
está divergente do estimado pela prefeitura.

-Na composição 31, o coeficiente de consumo da caminhonete
está divergente do estimado pela prefeitura para execução
do serviço.

-Não  foram  encontradas  as  composições  27.1  e  27.2  que
compõem a composição 27.

Dessa forma, a proposta da referida empresa  NÃO ESTÁ APTA
PARA CLASSIFICAÇÃO NO QUESITO PROPOSTA COMERCIAL, pois não
atende  os  critérios  do  item  8  do  edital  que  trata  do
Julgamento das Propostas.

Porto Velho, 23.07.2018

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor técnico de Engenharia

Considerando  o  Acórdão  2546/2015-TCU-Plenário-Rel.

Min. André de Carvalho: A existência de erros materiais ou de

omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não

enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas,

devendo a Administração contratante realizar diligências junto

às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não

seja  alterado  o  valor  global  proposto.  Cabe  à  licitante

suportar  o  ônus  decorrente  do  seu  erro,  no  caso  de  a

Administração considerar exequível a proposta apresentada. 

O  Tribunal  de  Contas  da  União,  ao  interpretar  o

dispositivo em comento, entende que pode haver a correção da
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planilha de custos desde que referida correção preserve o valor

global da proposta. 

Desta  forma,  decido  solicitar  mais  esclarecimentos

sobre  a  composição  dos  preços  propostos  por  não  haver

impedimento legal ou mesmo previsão em contrário em Edital,

vejamos o que diz no subitem 6.1.4 do Instrumento convocatório:

“6.1.4. O  pregoeiro  poderá,  caso  julgue  necessário,
solicitar  mais  esclarecimentos  sobre  a  composição  dos
preços propostos. (grifo nosso)”

Deve-se  frisar  que  não  há  discricionariedade  da

Administração em optar ou não pela realização de diligência

sempre que houver dúvidas sobre alguma informação, ocasião em

que a diligência torna-se obrigatória. 

Ante ao exposto, com fulcro no §3º do art. 43 da

Lei n. 8.666/93 e com fundamento no subitem 6.1.4 e 8.6, do

Edital,  CONVOCO a empresa IMAGEM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA para

que  no  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis,  sejam  feitas

justificativas  referentes  as  divergências  encontradas  no

Parecer Técnico da Engenharia.

Registra-se  que  a  presente  diligência  não  afasta

outras  que  eventualmente  se  façam  necessárias  e  o  não

atendimento do prazo resultará na inabilitação da licitante, na

forma prevista no Edital e na legislação. 
 
Porto Velho, 26 de julho de 2018. 

Lidiane Sales Gama Morais

Pregoeira - SML
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