
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA 25.2019

Análise em Proposta Comercial quanto as Planilhas e composições

Processo: 12.00089/2018                                    

Objeto: Reforma, reparos e manutenção predial na edificação de unidade
de acolhimento de crianças - Lar do Bebê

Tomada de Preços 05/2019/CPL-Obras

Interessado: SEMASF

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
17/10/2019, com documentação das seguintes empresas:

- LOIOLA COMERCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

- JS ENGENHARIA LTDA

- M&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Da análise,

 LOIOLA  COMERCIO,  SERVIÇOS  E  CONSTRUÇÕES  EIRELI,  CNPJ:
06.341.060/0001-54;

-Na composição 97905, o item 97734, não tem seu valor identifi-
cado,

-Não apresentou composição da mão de obra, impossibilitando a 
verificação de EPI, ferramentas e outros insumos necessários 
para estimativa de custos.

 –Não explicitou a incidência de encargos sociais, não demons-
trando qual o percentual aplicado no custo da mão de obra.
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 JS ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 84.717.719/0001-38;

-Na planilha orçamentaria, o item 1.1.2, a unidade de medida 
está incompatível com o estipulado no edital.

-Não apresentou composição da mão de obra, impossibilitando a 
verificação de EPI, ferramentas e outros insumos necessários 
para estimativa de custos.

 –Não explicitou a incidência de encargos sociais, não demons-
trando qual o percentual aplicado no custo da mão de obra.

 M&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ: 26.473.197/0001-70;

-Na planilha orçamentaria, o item 1.1.2, a unidade de medida 
está incompatível com o estipulado no edital.

-Apresentou duas planilhas fls.02-05 e fls.11-13, sendo dife-
renciadas apenas pelo escrito na referência, uma sem desonera-
ção e outra com desoneração.

-em suas composições de mão de obra o valor com encargos esta 
divergente do valor unitário da mão de obra, ou seja, não é 
possível identificar qual o real valor da mão de obra.

Da conclusão,

AS EMPRESAS, a saber: M&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, JS
ENGENHARIA  LTDA  e  LOIOLA  COMERCIO  SERVIÇOS  E  CONSTRUÇÕES  EIRELI
apresentaram  Planilhas  e  composições  incompatíveis  com  a  boa
prática de engenharia de custos, não atendendo o item 11. 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.

 sem mais, retorno o processo para prosseguimento do feito.

Porto Velho, 22.10.2019

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor técnico de Engenharia
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