
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA 07.2018

Analise em Proposta Comercial quanto as Planilhas e composições

Processo:10.02.00039/2017                     11.00039/2017

Objeto:  Contratação  de  empresa  para  execução  de  serviços
remanescentes  de  engenharia  para  conclusão  da  obra  de
infraestrutura de ruas da zona leste – projeto Veredas

Concorrência 03/2018

Interessado: SEMISB

O processo foi encaminhado pelo Presidente da Comissão de
Licitação de Obras, considerando a natureza técnica do objeto
requisitado, para Parecer técnico de engenharia, conforme Lei
complementar 657 de 2017 onde diz:

 Art. 7º. A ATESP será composta por […] 01
(um)  Assessor  Técnico  de  Engenharia,
responsável  por  pareceres  e  análises  de
engenharia quanto as composições de preços,
memoriais  descritivos,  cumprimento  de
normas  técnicas,  funcionalidades  dos
projetos  arquitetônicos,  benefícios  e
despesas  indiretas,  aplicabilidade  de
encargos  sociais,  dentre  outras
verificações  necessárias  à  realização  da
licitação;[…]. 

Certifico que recebi os autos para fins de análise em
25/06/2018, com documentação das seguintes empresas:

1. J.C.M. NETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME,

2. CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI,

DA ANÁLISE

 J.C.M. NETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME CNPJ: 15.384.280/0001-
56;

-Em sua proposta não foi identificado o responsável técni-
co pela sua elaboração, o que pode ocasionar enquadramento
no Art. 6º, onde define quem Exerce ilegalmente a profis-
são de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo, na 
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Seção III, que trata Do exercício ilegal da Profissão, da 
LEI Nº 5.194, DE 24 DEZ 1966, que Regula o exercício das 
profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo,
e dá outras providências. 

- Não foram encontradas as composições dos serviços: Boca 
BSTC D=1,20 m em concreto ciclópico, Descida d'água ater-
ros em degraus armada - DAD 10, Dissipador de energia - 
DEB 06 para DAD 09/10.

- Não foi encontrado as composições da mão de obra no que 
se refere a encargos complementares (EPI, Alimentação, 
Transporte...).

-Em suas composições não foi explicitado as incidências 
das leis sociais nos valores de mão de obra, apesar de 
apresentar a composição de encargos sociais, não foi iden-
tificado o percentual utilizado, deixando de atender o 
edital no item 11.1.3.3.

 

 CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ: 
02.977.954/0001-84;

 -Não foram identificados questionamentos na proposta

A EMPRESA, a saber, J.C.M. NETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME,
apresentou  Planilhas  e  composições  incompatíveis  com  a  boa
prática de engenharia de custos, não atendendo o item 11.1.3. do
edital, que trata dos Valores unitários e totais, como devem ser
apresentados na proposta comercial. Sendo assim  NÃO ESTÁ APTA
PARA HABILITAÇÃO NO QUESITO PROPOSTA COMERCIAL.

A  empresa,  CSF  COMERCIO  E  SERVIÇOS  EMPRESARIAIS  EIRELI
apresentou Planilhas e composições compatíveis com a boa prática
de engenharia de custos, atendendo o item 11.1.3. do edital, que
trata  dos  Valores  unitários  e  totais,  como  devem  ser
apresentados na proposta comercial. Sendo assim, ESTÁ APTA PARA
HABILITAÇÃO NO QUESITO PROPOSTA COMERCIAL.

Sem mais, retorno o processo para prosseguimento do feito.

Porto Velho, 25.06.2018

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor técnico de Engenharia
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