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 TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019/SML/PVH
 
Processo: 10.0026/2019
Objeto:DRENAGEM,  PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA,  MEIO-FIO  E  SARJETA  NA
AVENIDA  CALAMA (TRECHO  COORDENADA  UTM  N=9033703.99/E=406645.20  À
N=9033983.30/E=40793
Órgão: Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP

JULGAMENTO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado pela Empresa
COMPACTA  ENGENHARIA,  CNPJ:  16.791.650/0001-32, contra  o  edital  em
questão, pelos fatos e fundamentos aduzidos na peça recursal.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Coadunando com a legislação regente, verificamos o prazo para a
apresentação da impugnação pela empresa interessada, senão vejamos: 

8. DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

8.1. Os licitantes poderão impugnar os termos do presente Edital
até  o  segundo  dia  útil  antecedente  à  abertura  dos  envelopes  de
habilitação, bem como poderá suscitar eventual falha ou irregularidade
que vicie esse instrumento;

8.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente
Edital, desde que protocole o seu pedido até  05 (cinco) dias úteis
antecedentes  à  data  fixada  para  a  abertura  dos  envelopes  de
habilitação;

Compulsando  os  documentos,  infere-se  que  a  impugnação  ora
analisada atende ao requisito de tempestividade, pois, tal peça foi
encaminhada  para  o  endereço  eletrônico  desta  comissão  dia  28  de
agosto de 2019 às 18:09, ou seja, quarta-feira, fora do horário de
expediente  deste  órgão,  considerando  seu  recebimento  no  dia  útil
subsequente, ontem, 29.08.19, logo, dentro  do prazo de 2 (dois) ou
5(cinco) dias úteis, considerando que a sessão inaugural ocorrerá
amanhã, 02.09.2019 às 09:00, conforme publicações de estilo.

DOS FATOS

Em resumo a empresa questiona que a composição 78472 - Serviços
topográficos  para  pavimentação,  inclusive  nota  de  serviços,
acompanhamento e greide, não possui topógrafo e estação total em sua
composição, afirma que a Administração Da Obra - (Engenheiro Civil De
Obra Pleno)[CPU], não possui encarregado de obras em sua composição e
que as composições dos demais serviços não possuem tais funcionários
e  equipamento,  ademais,  considerando  que  o  BDI  não  possui
administração local, logo, supostamente não inclui tais trabalhadores
que são essenciais na execução da obra.
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DA DILIGÊNCIA REALIZADA

Visando resguardar o procedimento vindouro de qualquer vício que
macule sua validade a comissão, pela natureza técnica das questões
trazidas,  submeteu  a  petição  da  empresa  à  Assessoria  Técnica
Especializada, que por sua vez exarou o Parecer, de lavra do Sr.
Jarbas Carvalho dos Santos, anexo a esta resposta.

O técnico consultado, por sua vez, diligenciou junto à empresa
projetista, cuja a manifestação também encontra-se em anexo, dando
conta do seguinte:

Questionamento  01:  “Considerando  que  a  composição  78472  -
Servicos  topograficos  para  pavimentacao,  inclusive  nota  de
servicos,  acompanhamento  e  greide,  não  possui  topógrafo  e
estação total em sua composição”

Em diligência com o autor das planilhas obtivemos a resposta:

“Referente  a  composição  “78472  -  Serviços  Topográficos  para
pavimentação,  inclusive  nota  de  serviços,  acompanhamento  e
Greide”. Está em conformidade com a referência Sinapi, uma vez
que, na própria composição já existe o “auxiliar de topografia
e Nivelador”, profissionais que desempenham o mesmo serviço.”

ao analisar a referida composição, observa-se a existência de
profissionais que suprem a necessidade da descrição topógrafo,
ainda considerando a cronologia e o dimensionamento da obra, e
que  os  levantamentos  topográficos  já  foram  realizados  pela
prefeitura  na  elaboração  dos  projetos,  sendo  o  serviço
necessário  a  ser  realizado  pela  contratada  somente
acompanhamento da execução, e ao abrir a composição de mão de
obra do auxiliar de topografia e do nivelador, verifica-se como
componente o insumo ferramentas referentes a topografia, o que
supre o questionamento quanto aos equipamentos de topografia
para realização dos serviços.

Questionamento 02:” Considerando que a Administração Da Obra -
(Engenheiro Civil De Obra Pleno) [CPU], não possui encarregado
de obras em sua composiçã;”

Em diligência com o autor das planilhas obtivemos a resposta:

“Com base no questionamento, referente a falta do encarregado
de turma, este não foi inserido no custo do orçamento devido o
percentual da faixa de referência de administração local, sendo
recomendável, como limite superior, o valor de 6,99% , previsto
no item 9.2.2 do Acórdão 2.622/2013-TCU, conforme “quadro 6 –
Faixas referenciais de valores da Administração Local”.”
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Ao analisar a composição apresentada pelo autor, verifica-se
que  trata-se  de  engenheiro  de  obra  pleno,  ou  seja,  com
habilidades, experiência e conhecimentos em nível superior ao
engenheiro  de  obras  júnior,  sendo  portando  justificada  a
escolha do autor devido as dimensões da obra e a escolha do
engenheiro e a não inclusão de outros administradores de obras,
pois  o  percentual  do  serviço  de  administração  da  obra  em
relação com o valor da global da obra, deve ser justificado, ou
este serviço inviabilizaria a própria obra.

concluindo que:

“O  s  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 ou mão de obra questionadas devido a outros serviços
ou  mão  de  obra  utilizadas  pelo  autor  que  suprem  quaisquer
necessidades questionadas”. (grifamos)

Em  que  pesem  tratarem-se  de  questões  técnicas  próprias  da
engenharia,  as  quais  foram  acatadas  em  sua  integralidade  pela
comissão,  da  leitura  das  respostas  foi  possível  verificar  que  os
questionamentos apresentados foram justificados e que as aparentes
incongruências  tratam-se  na  verdade  da  metodologia  utilizada  pelo
orçamentista ser diferente da utilizada pela empresa Compacta.

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, esta comissão decide por CONHECER DO PRESENTE
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO POR TEMPESTIVO, para, nos termos do Parecer
Técnico  de  Engenharia,  no  MÉRITO  JULGÁ-LO  IMPROCEDENTE pelos
fundamentos  de  fato  e  de  direito  trazidos  acima.  Não  havendo
alteração de qualquer natureza nas planilhas de referência, mantendo-
se inalterada a abertura do certame.

Porto Velho, 30 de agosto de 2019.

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