
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA 22.2019

Análise em Proposta Comercial quanto as Planilhas e composições

Processo: 10.00145/2018                                    

Objeto:  contratação  de  empresa  especializada  em  serviços  de
engenharia  para  recapeamento  asfáltico  em  diversas  ruas  e
avenida do município de Porto Velho 

Concorrência 01/2019/CPL-Obras

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
23/09/2019, com documentação das seguintes empresas:

- MSM INDUSTRIAL LTDA

- J.J.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

- E.J. CONSTRUTORA EIRELI

- MASTER ENGENHARIA EIRELI

- PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA

- CONSTRUTORA AMIL LTDA
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Da análise,

 MSM INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 05.394.853/0001-79;

-Na sua planilha, o valor do item 1.11 está inexequível, 
pois difere do valor da taxa aplicado em legislação do 
CREA para valores de ART;

- Na sua planilha, o resultado apresentado é incompatível 
com o somatório dos seus valores, não sedo possível aferir
o valor de sua proposta, bem como os seus valores de BDI e
as porcentagens aplicadas

-Na sua planilha, os itens 7.1.7, 18.1.7 e 28.1.7, apre-
sentam quantitativos que divergem do estipulado pela pre-
feitura no edital

-Nas suas composições, na composição do item 1.10, não foi
identificado Mão de obra ou outros insumos como combustí-
vel, tornando a composição incompatível com a boa prática 
da engenharia de custos.

-Nas suas composições, na composição do item 1.11, o valor
aplicado é inexequível

 J.J.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, CNPJ: 11.411.952/0001-14;

-Não foram identificados questionamentos na referida pro-
posta.

 E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27;

-Na sua planilha, o valor do item 1.11 está inexequível, 
pois difere do valor da taxa aplicado em legislação do 
CREA para valores de ART;

-Nas suas composições, o valor de MO sem LS é igual ao va-
lor de MO com LS, ou seja, não foi aplicado o percentual 
correspondente as Leis Sociais

- Nas suas composições, o valor total da composição já 
está com BDI, segundo descrito na própria composição, como
este valor é inserido na planilha e sobre este é aplicado 
novamente o percentual do BDI no final da planilha, ocorre
duplicidade da aplicação do BDI

-Nas suas composições, na COMP.4 que se refere a composi-
ção do item 1.11, o valor correspondente a ART esta inexe-
quível.
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- Nas suas composições, na COMP.2 que se refere a composi-
ção do item 1.10, não foi identificado Mão de obra ou ou-
tros insumos como combustível, tornando a composição in-
compatível com a boa prática da engenharia de custos.

- na pagina 79 de sua proposta, um demonstrativo dos valo-
res do transporte de insumos asfáltico, refere-se ao valor
utilizado na planilha como já inserido o BDI, como ao fi-
nal da planilha o BDI é inserido no somatório, ocorre du-
plicidade na aplicação do BDI.

 MASTER ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 04.434.500/0001-92;

-Não foram encontrados questionamentos na referida propos-
ta.

 PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA, CNPJ: 
01.426.987/0001-73;

-Na sua planilha, nos itens: 30.1.1, 30.1.2, 30.1.3, 
32.1.1, 32.1.2, 32.1.3, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 34.1.1, 
34.1.2, 34.1.3, 35.1.1, 35.1.2 e 35.1.3, as unidades de 
medida utilizadas são incompatíveis com o estipulado pela 
prefeitura no edital

-Nas suas composições, composição do item 1.10, não foi 
identificado Mão de obra ou outros insumos como combustí-
vel, tornando a composição incompatível com a boa prática 
da engenharia de custos.

- Nas suas composições, os itens: 2.4, 2.3, 2.2, 2.5, 3.0,
3.2, aux0021 e AUX0102, possuem composições auxiliares no 
que se referem ao custo de hora dos equipamentos, e estas 
composições não foram encontradas.

- Nas suas composições, não foram encontradas as composi-
ções de Mão de Obra, que demonstram a estimativa de custos
como EPI, ferramentas entre outros

- Nas suas composições, não ficou explicitado a incidência
de Leis Sociais.

 CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19;

-Na sua planilha, o item 16.1.2, está com quantitativo di-
vergente do estipulado pela prefeitura no edital.
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-Na sua planilha, o valor total do transporte de material 
betuminoso com BDI está acima do estipulado pela prefeitu-
ra no edital

- Não foram encontradas as composições referentes aos 
itens 1.9 e 1.10 da planilha orçamentaria.

-Na página 142 de sua proposta, um demonstrativo dos valo-
res do transporte de insumos asfáltico, refere-se ao valor
utilizado na planilha como já inserido o BDI, como ao fi-
nal da planilha o BDI é inserido no somatório, ocorre du-
plicidade na aplicação do BDI.

-Nas suas composições, não ficou explicitado a incidência 
de Leis Sociais.

Da conclusão,

AS  EMPRESAS,  a  saber:  CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  PLASTIFLEX
EMPREENDIMENTOS  DA  AMAZONIA  LTDA,  E.J.  CONSTRUTORA  EIRELI  e  MSM
INDUSTRIAL LTDA apresentaram Planilhas e composições incompatíveis
com a boa prática de engenharia de custos, não atendendo o item
11.1.1. do edital, que trata dos Valores unitários e totais,
como devem ser apresentados na proposta comercial. Sendo assim
NÃO  ESTÃO  APTAS  PARA  CLASSIFICAÇÃO  NO  QUESITO  PROPOSTA
COMERCIAL.

AS EMPRESAS, a saber: J.J.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA  e
MASTER  ENGENHARIA  EIRELI apresentaram  Planilhas  e  composições
compatíveis com a boa prática de engenharia de custos, atendendo
o item 11.1.1. do edital, que trata dos Valores unitários e
totais, como devem ser apresentados na proposta comercial. Sendo
assim  ESTÁ  APTA  PARA  CLASSIFICAÇÃO  NO  QUESITO  PROPOSTA
COMERCIAL.

 sem  mais,  retorno  o  processo  para  prosseguimento  do
feito.

Porto Velho, 26.09.2019

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor técnico de Engenharia
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