
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA 19.2018

Analise em pedido de esclarecimento quanto a planilha
orçamentaria

Processo: 09.02.00170/2017                     

Objeto: Contratação de empresa de serviços de engenharia para
execução  da  construção  de  um  muro  na  escola  José  Freitas
localizada no Joana D’arc II .

Tomada de preços 02/2018

Interessado: SEMED

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  o  questionamento  para  fins  de
análise em 20/08/2018.

Em  seu  questionamento,  a  empresa  Compacta  Engenharia,
tenta  demonstrar  que  os  itens  3.4.2  e  4.3.2  possuem  valores
incompatíveis com os valores encontrados na tabela SINAPI para
os mesmos serviços.

Ocorre que o código 74157/004 é o código da composição
utilizada  como  referencia  pela  prefeitura  para  elaboração  da
composição  C.13,  utilizando  os  mesmos  insumos  e  coeficientes
diferentes.

A divergência dos coeficientes se deve ao tipo de obra,
pois  trata  se  da  estrutura  de  um  muro,  e  a  complexidade  de
execução  destes  serviços  é  muito  inferior  ao  estimado  pelo
SINAPI,  sendo  assim,  para  melhor  atender  a  prefeitura,  os
orçamentistas  elaboraram  uma  composição  própria  conforme
demonstrada a seguir.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES –  Av. Calos Gomes, nº2776,
Bairro São Cristóvão, 2º andar, CEP – 76.804-022 Porto Velho/Rondônia



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

C.13
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

Unidade: M³

Código Componentes Unid. Consumo Custo Unit.
 Preço
Total 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53
19,26

 
10,22 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53
16,33

 
8,66 

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,3000000
1,04

 
0,31 

      
-   

Composição elaborada com base no SINAPI serviço de cod 74157/4 Total sem
BDI:

 
19,19 

  

Como  os  valores  utilizados  nos  insumos  são  valores  da
tabela  SINAPI  conforme  referencia  descrita  na  planilha
orçamentaria, não são necessárias quaisquer alterações no edital,
uma vez que não há comprometimento dos valores e ou equivoco dos
serviços necessários para execução do objeto.

Dessa  forma,  estão  respondidos  os  questionamentos
realizados pela empresa COMPACTA ENGENHARIA, sem mais, retorno o
processo para prosseguimento do feito.

Porto Velho, 22.08.2018

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor técnico de Engenharia
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