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

TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2019/SML/PVH

Processo: 10.0019/2019
Objeto: 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;

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 10 de
janeiro às 10:14, logo, dentro do prazo de 2 (dois) considerando que
a sessão inaugural ocorrerá amanhã,  14.01.2020 às 09:00, conforme
publicações de estilo.

DOS FATOS

A  comissão  verificando  que  estas  questões,  se  procedentes,
influenciariam  sobremaneira  na  formulação  das  propostas  recebeu  o
pedido  de  esclarecimento/impugnação  e  encaminhou  à  Secretaria
requisitante,  que  por  sua  vez  direcionou  os  fatos  à  empresa
projetista, para manifestação.
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Em resumo as empresas questionam:

1)Divergência no somatório dos percentuais de material e mão-
de-bra na casa de 0,28 (zero vírgula vinte e oito por cento)
2) Divergência do valor da composição do item 10.4
3) O insumo 12.9 – grama sintética apresenta valor divergente
na composição além de não apresentar composição dos valores da
instalação.

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 Secretaria requisitante, que
por  sua  vez  direcionou  os  fatos  à  empresa  projetista,  para
manifestação.

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.

As razões do projetista seguem abaixo colacionadas:

1)Divergência no somatório dos percentuais de material e mão-
de-bra na casa de 0,28 (zero vírgula vinte e oito por cento)

3) O insumo 12.9 – grama sintética apresenta valor divergente
na composição além de não apresentar composição dos valores da
instalação.

1.0 - Quanto ao item 9.3 da planilha orçamentária, a empresa
está correta ao discordar do valor apresentado na composição
que  é  de  R$  42,81  (quarenta  e  dois  reais  e  oitenta  e  um
centavos) e na planilha orçamentária ao ser feito o somatório
do material com a mão de obra, resulta no valor de R$ 42,69
(quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), ou seja, um
erro  de  R$0,12/m  (doze  centavos  por  metro);  esse  valor
multiplicado pela quantidade de Tubos de PVC necessários para a
obra, na extensão definida de 89,70 (oitenta e nove metros e
setenta centímetros) totaliza uma defasagem de R$ 10,76 (dez
reais e setenta e seis centavos) ou mais precisamente R$ 13,05
(treze  reais  e  cinco  centavos)  valor  acrescido  do  BDI  no
percentual de 21,29%. Portanto, comparando o erro de cálculo da
planilha com o valor total da obra resulta um percentual de
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0,0037% (zero vírgula trinta e sete décimos de milésimos por
cento),  insignificante  em  relação  ao  custo  da  obra  e,
principalmente, se comparado ao ônus advindo da paralisação do
processo licitatório, somente para sanar tal divergência, já
que tal suspensão poderá acarretar, inclusive, na perda total
do objeto do convênio, tendo em vista os prazos estipulados do
concedente. Para tanto o equívoco é considerado ínfimo, por se
tratar de mero erro material, o qual poderia ter sido sanável
pelo  próprio  licitante  no  momento  da  formulação  de  suas
propostas. 

2) Divergência do valor da composição do item 10.4

2.0 - Quanto ao item 10.4, esclareço que tal divergência já
havia sido solucionada, conforme resposta ao parecer feito à
empresa que impugnou o edital anteriormente, denominada MASTER
ENGENHARIA  EIRELI-EPP,  CNPJ  nº  04.534.500/0001-92.  Porquanto
segue abaixo a mesma justificativa do documento datado em 29 de
outubro  de  2019,  relativo  ao  item  “Gramado  sintético  50mm,
incluso  fornecimento  e  instalação”;  Para  readequação  do
orçamento do campo, em específico referindo-nos ao item 10.4
Gramado  sintético  50mm,  incluso  fornecimento  e  instalação;
foram feitas novas cotações no mercado com objetivo de englobar
os serviços que não foram contemplados no orçamento primitivo,
sendo estes o frete, alíquota de ICMS aplicada sobre a grama,
translado  e  hospedagem;  portanto  com  objetivo  de  ajustar  o
orçamento segue abaixo a exemplificação da correção:

Orçamento primitivo item 10.4 
Quantidade x valor 676,40m² x 51,36R$/m² = R$34.740,24 
Custo do metro quadrado ajustado “composição de custo 12.9” –
valor  do  metro  quadrado  previsto  no  item  10.4  R$92,42/m²  –
R$51,36/m² = R$41,06/m² 
Diferença  acrescida  no  item  12.9  676,40m²  x  R$41,06/m²  =
R$27.772,98 

DO JULGAMENTO

Em um primeiro momento é necessário esclarecer que as razões do
projetista  são  de  ordem  técnica,  e  sendo  assim,  para  serem
confrontadas em suas minúcias deveriam ser submetidas a profissional
no mínimo com a mesma qualificação. Considerando que a comunicação
foi submetida à Comissão pela própria secretaria de infraestrutura é
crível  esperar  que  qualquer  informação  dúbia  seria  rechaçada  por
aqueles  profissionais  engenheiros  lotados  e  responsáveis  pelo
recebimento dos projetos da empresa ora consultada.
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Veja, a Comissão Permanente de Obras encaminhou o pedido de
esclarecimento  à  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  Urbana  e
Serviços Básicos – SEMISB, que por sua vez, entrou em contato com a
empresa Projetista. A secretaria de serviços básicos, como gestora do
contrato com a empresa projetista necessariamente recebe e concorda
com os projetos confeccionados, ademais, ao encaminhar a respostas
trazidas pelo seu projetista, também ratifica seus termos.

No  entendimento  do  projetista  o  único  tópico  do  pedido  de
esclarecimento  parcialmente  procedente  seria  mero  erro  material
matemático no somatório dos percentuais que ao contrário do que alega
a empresa estariam na casa de  0,0037% (zero vírgula trinta e sete
décimos de milésimos por cento).

As divergências nesse percentual podem ter sido ocasionadas até
por  arredondamentos  ou  ainda  por  diferença  nos  programas  de
gerenciamento de planilhas onde as composições foram confeccionadas.

Não é demais lembrar que só haveria inconsistência matemática se
a empresa apresentasse o valor da proposta “cheio”, situação que até
a presente data nunca aconteceu pois os licitantes, para manterem-se
competitivos,  naturalmente  baixam  os  valores  de  suas  propostas.
Ademais,  mesmo  que  isso  não  acontecesse,  a  comissão  não
desclassificaria o licitante por erro material matemático, como já
sopesou.

Logo, a alegada divergência matemática de 0,0037% (zero vírgula
trinta e sete décimos de milésimos por cento) não causará nenhum
prejuízo aos interessados.

Em  caso  análogo  trazido  pelo  projetista,  em  resposta  a
impugnação ao Edital de Concorrência nº 02/2019/TCE-RO (Processo SEI
n 478/2019/TCE-RO), o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por
meio  de  sua  CPL,  já  se  manifestou  contrário  à  determinação  de
qualquer alteração na planilha orçamentária, vejamos:

 “Da  defasagem  das  planilhas  referenciais: [...]  Também  é
necessário ponderar que as tabelas questionadas pela licitante
foram utilizadas em pouquíssimos serviços, mais precisamente em
11 (onze), dentre 698 (seiscentos e noventa e oito) serviços
previstos  no  orçamento,  os  quais  representam  R$  235.649,27
(duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove
reais  e  vinte  e  sete  centavos)  em  relação  ao  valor  total
estimada da obra de R$21.024.770,45 (vinte e um milhões, vinte
e  quatro  mil,  setecentos  e  seta  reais  e  quarenta  e  cinco
centavos),  representando  somente  1,12%  (um  inteiro  e  doze
centésimos por cento) do total do orçamento.

 [...]”  “Existência  de  diferenças  nos  encargos  sociais
considerados em cada tabela referencial de preços: De fato, foi
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constatada a existência de pequenas diferenças percentuais no
cálculo  dos  encargos  sociais  de  cada  tabela  referencial  de
preços,  todavia,  lembramos  que  os  valores  constantes  no
orçamento da licitação são referenciais e servem para balizar a
formulação  das  propostas  dos  licitantes.  Nesse  sentido,  uma
pequena  diferença  percentual  na  mão  de  obra  utilizada  em
somente 11 (onze) serviços, dentre o total de 698 (seiscentos e
noventa e oito) serviços constantes no orçamento, não perfazem
impacto relevante na formulação das propostas. Tratam-se, pois,
de  erros  materiais  sanáveis  pelos  próprios  licitantes  no
momento  da  formulação  de  suas  propostas. [...]”  (grifo  não
original) 

Sendo  assim,  considerando  que  o  único  tópico  considerado
procedente  pelo  projetista  não  causará  nenhum  prejuízo  aos
interessados. Não há necessidade, conforme opinião técnica trazida,
de alterar as planilhas de custo.

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, esta comissão decide por CONHECER DO PRESENTE
DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO POR TEMPESTIVA, para, nos termos do Parecer
Técnico  de  Engenharia,  no  MÉRITO  JULGÁ-LO  IMPROCEDENTE pelos
fundamentos  de  fato  e  de  direito  trazidos  acima.  Mantendo-se  a
licitação nas datas e prazos inicialmente apontados.

Porto Velho, 14 de janeiro 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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