
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA 08.2018
Análise em recurso administrativo referente a 

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: SUOP

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
03/07/2018, com documentação da empresa J.C.M. NETO CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME, onde faz vários apontamentos na proposta da empresa
CSF  COMERCIO  E  SERVIÇOS  EMPRESARIAIS  EIRELI,  CNPJ:
02.977.954/0001-84

DA ANÁLISE

 Quanto ao prazo de execução,  “A proposta da licitante Co-
mercio e Serviços empresariais-CSF, tem um prazo de 120 dias
corridos...”
-Ocorre que na sua carta de proposta de preços, a Empresa CSF
Comercio e Serviços empresariais LTDA, informa que o prazo de
execução é de 120 dias corridos a contar da data da ordem de
serviço, no entanto em seu cronograma o prazo está de acordo com
edital que determina um prazo máximo de execução de 180 dias,
não cabendo assim tal questionamento por mera formalidade.
 
 Quanto ao erro de multiplicação,  “As composições de custo
apresentam valores das multiplicações erradas...”
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 -Ocorre que ao verificar o questionamento, efetuou-se cálculos,
chegando ao resultado que demonstra a diferença do custo unitá-
rio apresentado e calculado, sendo o apresentado 71,39 e o cal-
culado 71,3945075757576, demonstrando falta de arredondamento em
alguns itens que tratam de mão de obra, o mesmo vale para erros
de multiplicação na planilha orçamentaria.

 Quanto a composição do item 93402,  “A composição do item
93402 da tabela SINAPI apresentada pela licitante CSF não está
de acorda com sua referência...”
-Ocorre que como o próprio questionamento menciona, o SINAPI é
uma referência, podendo o orçamentista segui-lo ou não, no en-
tanto quando opta por não utilizar a referência, suas composi-
ções devem obedecer as boas práticas da engenharia, de forma a
demonstrar coerência e conhecimento quanto a execução do servi-
ço, no entanto ao reanalisar tal composição, observou-se  unida-
de “Mês” no insumo em quantidade incompatível com a composição
de unidade “hora”. Posto isso o questionamento da empresa proce-
de nesse particular.

 Quanto ao valor do coeficiente, “[...] o valor do coefici-
ente apresentado pela empresa para servente é de 12,90, quando
na  supracitada  tabela  demonstrada  abaixo,  o  valor  é  de
13,00....”
-Ocorre que é de cunho particular da empresa os coeficientes de
produção de seus colaboradores, podendo ou não utilizar as tabe-
las de referência como parâmetro, mesmo sendo da empresa os coe-
ficientes, estes não podem torna o serviço inexequível e devem
estar de acordo com as boas práticas de engenharia de custos,
sendo  assim  uma  diferença  de  0,1h  no  serviço  utilizado  como
exemplo não compromete a boa execução do mesmo, ou seja, não
cabe questionamento.

 Mesma composição com valores diferentes,  “Existem composi-
ções apresentadas repetidamente com preços totais com divergên-
cia, como exemplo a composição 74209/001.”
-Ocorre que foi encontrado duas composições para vários servi-
ços, e no caso da composição 74209/001, nas páginas 866 com va-
lor de 295,95 e 868 com valor de 294,62, os valores são diver-
gentes, sendo utilizado o valor mais alto.

A  EMPRESA, J.C.M.  NETO  CONSTRUÇÕES  EIRELI  -  ME,  apresentou
recurso  administrativo,  onde  neste  efetua  apontamentos  na
proposta da empresa CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI,
onde por meio deste solicita a DESCLASSIFICAÇÃO da mesma.
Ao  analisar  os  questionamentos  apontados,  considera  se
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procedente  alguns  questionamentos  e  ainda  foram  identificados
outros que levam a conclusão de que A empresa, CSF COMERCIO E
SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, NÃO ESTÁ APTA PARA CLASSIFICAÇÃO
NO QUESITO PROPOSTA COMERCIAL.
E  ainda  se  mantem  desclassificada  a  empresa  J.C.M.  NETO
CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, conforme parecer anterior.

Dessa forma, todas as empresas, a saber, as empresas J.C.M. NETO
CONSTRUÇÕES EIRELI – ME  e CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS
EIRELI, NÃO ESTÃO APTAS PARA CLASSIFICAÇÃO NO QUESITO PROPOSTA
COMERCIAL, sem mais, retorno o processo para prosseguimento do
feito.
Considerando que existe a possibilidade da apresentação de novas
propostas das empresas acima analisadas, e nesse sentido nova
análise  técnica,  é  necessário  pontuar  que  as  incoerências
encontradas deverão ser sanadas em todos os pontos divergentes
de  suas  propostas  e  não  somente  nos  pontos  especificamente
indicados  acima,  pois  as  páginas  citadas  têm  caráter
exemplificativo e pedagógico e não trazem de maneira exaustiva
as impropriedades encontradas

Porto Velho, 03.07.2018

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor técnico de Engenharia
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