
 
 
 
 
 
 

 

Ji-Paraná, 13 de janeiro de 2020 

A 
Prefeitura Municipal de Porto Velho 
Superintendência Municipal de Licitações – CPL 
Avenida Carlos Gomes nº 2776 – Bairro São Cristóvão 
76.804-022 - Porto Velho 
 
 
Ref. Processo nº11.00024/2019 
Construção de Campo de Futebol com Grama Sintética no Bairro Costa e Silva 
 
 
Senhor Superintendente 
 
 

Referindo-nos à obra licitada denominada “Construção de Campo de Futebol com Grama 
Sintética no Bairro Costa e Silva” a empresa SOUZA AGÊNCIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, 
CNPJ nº 05.195.016/0001-10, apresentou um relatório solicitando alguns esclarecimentos sobre 
itens da planilha licitada, para os quais respondemos conforme abaixo descrito os questionamentos 
aventados: 
 
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 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. 

 
Em caso análogo, em resposta ao pedido de 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 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 
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 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) 
 
 
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 

 
É importante salientar que as cotações do projeto primitivo estão defasadas em relação às 

novas apresentadas; também estão sendo encaminhadas 03 (três) cotações atualizadas. 
 

 
 

Na hipótese de persistirem as dúvidas quanto a mão de obra de instalação da grama não 
terem sido apresentadas na composição de custo do orçamento, afirmo que as mesmas estão 
discriminadas nas cotações que compõem o processo licitatório.  
 

Finalmente, convicto de que os argumentos e os cálculos acima apresentados são 
suficientes para justificarem os procedimentos adotados na elaboração e opção da planilha 
orçamentária, o profissional que abaixo subscreve se coloca à disposição dessa superintendência 
para outros esclarecimentos julgados necessários. 
 
 
 
 

________________________________________ 
RODRIGO A. CAMPOS 

Arqtº/ Urbanista e Eng.° de Segurança do Trabalho 
CAU nº A-108.562-8 


