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

Processo: 09.00170/2017 
Tomada de Preços n. 002/2018 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA “EMEF JOSÉ DE FREITAS” 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se  de  impugnação  interposta  pela  Empresa  COMPACTA
ENGENHARIA, CNPJ 16.791.650/0001-32, aos termos do Edital da Tomada
de Preços n. 002/2018, deflagrado no processo administrativo descrito
acima, pelos fatos e fundamentos aduzidos na peça apresentada.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Coadunando com a legislação regente, o Edital em comento tratou
do tema do pedido de esclarecimento no item 2, de onde se extrai: 

2. ESCLARECIMENTOS
 2.1.  As  dúvidas  referentes  a  este  edital  poderão  ser

sanadas até 02 (dois) dias úteis antes da abertura do certame
licitatório, estas deverão ser endereçadas à CPL-OBRAS/SML/PVH
no  endereço  discriminado  no  item  1.5  e  serão  sanadas  pela
comissão de licitação. 

Compulsando os documentos protocolados nesta SML, infere-se que
pedido  de  esclarecimento  ora  analisada  atende  ao  requisito  de
tempestividade, pois, pois tal pedido de esclarecimento foi recebido
POR  EMAIL  às  00:10  do  dia  21.08.2018,  sendo  que  a  abertura  da
licitação só ocorrerá em 23.09.18 às 09H.

Muito embora seja debatível a tempestividade pela hora do e-mail
enviado, por ser tratar de caso de fácil elucidação, e prestigiando a
transparência  e  eficiência  na  condução  do  certame,  a  comissão
entendeu por diligenciar a despeito de uma eventual intempestividade.

No mérito, versa sobre a eventual incongruência no item  4.3.2
da planilha  de composição  de preços no que  concerne ao  preço de
referência  (do  Município)  em  relação  aos  preços  praticados  pela
tabela no SINAPI atual.
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DO MÉRITO 

A  empresa  questiona  eventual  incongruência  no  item  “4.3.2  -
74157/3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS” no que
concerne do preço de referência (do Município) em relação aos preços
praticados pela tabela no SINAPI atual.

Buscando  melhor  compreensão  do  tema  esta  Comissão  solicitou
Parecer Técnica da Assessoria de Engenharia (Em anexo), que concluiu
o seguinte: 

(...)“Em seu questionamento, a empresa Compacta Engenharia,
tenta  demonstrar  que  os  itens  3.4.2  e  4.3.2  possuem
valores incompatíveis com os valores encontrados na tabela
SINAPI para os mesmos serviços.

Ocorre  que  o  código  74157/004  é  o  código  da
composição utilizada como referencia pela prefeitura para
elaboração  da  composição  C.13,  utilizando  os  mesmos
insumos e coeficientes diferentes. 

A divergência dos coeficientes se deve ao tipo de
obra,  pois  trata  se  da  estrutura  de  um  muro,  e  a
complexidade de execução destes serviços é muito inferior
ao estimado pelo SINAPI, sendo assim, para melhor atender
a prefeitura, os orçamentistas elaboraram uma composição
própria conforme demonstrada a seguir.

Como  os  valores  utilizados  nos  insumos  são  valores  da
tabela  SINAPI  conforme  referencia  descrita  na  planilha
orçamentaria, não são necessárias quaisquer alterações no
edital, uma vez que não há comprometimento dos valores e
ou  equivoco  dos  serviços  necessários  para  execução  do
objeto”

Sendo  assim,  verifica-se  que  esta  Municipalidade  realizou
composição  de  preços  própria  utilizando  apenas  como  referência  a
tabela oficial, adequando as particularidades dos serviços a serem
executados com os coeficientes pertinentes o que barateou os preços
estimados,  não  havendo  portanto  eventual  defasagem  de  preço,  ou
motivo para qualquer alteração no edital. 
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DA DECISÃO 

Ante ao exposto, com fulcro no item 2 do Edital, entendo como
esclarecidos os questionamentos da empresa COMPACTA ENGENHARIA, CNPJ
16.791.650/0001-32,  não havendo a necessidade de qualquer alteração
no instrumento convocatório ou ainda nas tabelas de referência.

Porto Velho, 22 de agosto de 2018.

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA
PRESIDENTE CPL-OBRAS/SML/PVH

CARLA LAURIANE DE ARAÚJO
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH

LUCIETE PIMENTA DA SILVA
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 
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