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

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019/SML/PVH

Processo: 10.0019/2019
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA NO
BAIRRO COSTA E SILVA
Órgão: Secretaria Municipal de infraestrutura e serviços básicos – 
SEMISB

JULGAMENTO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO

Trata-se de pedido de esclarecimento/impugnação apresentada pela
Empresa  MASTER  ENGENHARIA  EIRELI  EPP,  CNPJ:  04.434.500/0001-92,
contra o edital supracitado, 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;

Em que  pese  a  manifesta  intempestivamente do  pedido  de
esclarecimento/impugnações  recebido,  a  comissão  verificando  a
possibilidade das questões levantadas influenciarem na execução dos
serviços recebeu as citadas peças como “Direito de Petição” que  é
constitucionalmente assegurado pelo art. 5.º, XXXIV, "a", da CF/88 e
encaminhou todas as peças ao projetista.

DOS FATOS

A  comissão  verificando  que  estas  questões,  se  procedentes,
influenciariam  sobremaneira  na  formulação  das  propostas  recebeu  o
pedido  de  esclarecimento/impugnação  na  condição  de  “Direito  de
Petição” e encaminhou à Assessoria Técnica de Engenharia – ATESP,
para manifestação.
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Em resumo as empresas questionam:

1) Defasagem no preço do insumo “grama sintética”;
2) Eventual incoerência do BDI de referência
3)  Eventual  necessidade  de  adição  do  serviço  de  segurança
noturna no serviço;

DA DILIGÊNCIA REALIZADA

Visando resguardar o contrato vindouro de qualquer vício que
macule sua execução a comissão, pela natureza técnica das questões
trazidas,  submeteu  a  petição  da  empresa  à  Assessoria  Técnica  que
exarou o Parecer, anexo a esta resposta.

Necessário  ressaltar  que  a  metodologia  utilizada  para  a
formulação  das  planilhas/composição  muitas  vezes  trazem  consigo
opções  discricionárias  do  profissional,  quer  dizer,  em  muitas
oportunidades existem várias formas para realizar o mesmo serviço, a
opção  pela  metodologia  “a”  em  detrimento  da  “b”  não  resulta
necessariamente  em  incoerência  ou  erros  nas  planilhas,  no  mesmo
sentido, a opção da administração a determinado padrão de qualidade
não legitima a realização de alterações nas planilhas simplesmente
porque seria possível exigir um insumo mais refinado por exemplo.

Postas estas premissas, a procedência da presente impugnação se
deu pela verificação meramente matemática principalmente nos valores
utilizados como referência pelo projetista (Tópico 1), ou seja, são
fatos de fácil constatação que não dizem respeito a metodologia ou
expertise do profissional engenheiro responsável técnico (Tópico 2 e
3).

Veja, um dos principais itens que compõe o objeto em análise,
qual  seja,  a  grama  sintética,  apresenta  cotações  que  não  foram
utilizadas corretamente para a estipulação do preço de referência,
ora de utiliza o preço sem o frete, ora se utiliza preço diferente do
cotado pela empresa, resultando em uma referência de metro quadrado
aproximadamente cinquenta por cento menor que a praticada no mercado
à época, o que certamente pode afastar interessados. Soma-se esse
fato que as cotações trazidas são de agosto/2017 e Abril/2018, ou
seja, a mais atual conta com dezoito meses ou um ano e meio. 

Em  que  pese  a  possibilidade  dos  valores  atualmente  estarem
alinhados com o mercado, esse fato requer manifestação e diligência
do projetista. Mesmas razões foram trazidas no parecer exarado pela
Assessoria Técnica.
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 Sendo  assim,  pela  necessidade  de
modificação/complementação/esclarecimento  das  planilhas  os  autos
serão  encaminhados  à  Secretaria  Municipal  de  infraestrutura  e
serviços  básicos  –  SEMISB,  para  contato  com  a  empresa  projetista
elucidar/corrigir/complementar as questões trazidas pela impugnante.

Considerando que em tese ocorrerão alterações nas planilhas de
composição será necessária a suspensão do certame, informamos que tão
logo  ocorram  os  saneamentos  necessários  nas  peças  técnicas  será
procedida nova publicação.

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, esta comissão decide por CONHECER DO PRESENTE
NA FORMA DE “DIREITO DE PETIÇÃO”, para, nos termos do Parecer Técnico
de Engenharia, no  MÉRITO JULGÁ-LO PROCEDENTE pelos fundamentos de
fato  e  de  direito  trazidos  acima.  Havendo  a  necessidade  de
alterações/esclarecimentos nas planilhas de referência, foi procedida
a suspensão do certame,  e tão logo sejam concluídos os saneamentos
necessários, haverá nova publicação.

Porto Velho, 18 de outubro de 2019.

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

JANIM DA SILVEIRA MORENO 
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 

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