
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA 28.2019

Análise em Proposta Comercial quanto as Planilhas e composições

Processo: 16.02057/2017                     

Objeto: infraestrutura na estrada do Santo Antônio, trecho que
liga o cemitério à igreja

Tomada de preços: 03/2019/CPL-Obras

Interessado: SEMDESTUR

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
12/11/2019, com documentação da seguinte empresa:

- MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI

Da análise,

 MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ: 
08.666.201/0001-34;

- Não apresentou composições da mão de obra, que corres-
ponde aos encargos complementares, demonstrando aplicação 
na estimativa do EPI, ferramentas, alimentação e transpor-
te entra outras insumos necessários.
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- Não foram encontradas várias composições auxiliares, que
corresponde a composições de serviços que estão dentro de 
composições principais, tais como: forro de pvc liso, 
código 11587, que compõe o serviço 1.1.4 execução de re-
feitório; concreto magro para lastro, código 94962, que 
compõe o serviço 1.3.1 Placas de sinalização de obra, en-
tre outros.

– Não foi explicitado de forma matemática se o valor indi-
cado de mão de obra nas composições está com encargos so-
ciais, impossibilitando aferir qual percentual aplicado, 
mesmo apresentando a composição de 114,76% na folha 714, 
não ha demonstração matemática de sua aplicação.

– Ha uma divergência injustificada entre as composições 
referentes a escavação manual, de valas e em material de 
1ª categoria, folhas 702 e 711, na produtividade e no va-
lor dos serviços.

Da conclusão,

A  EMPRESA,  a  saber:  MADECON  ENGENHARIA  E  PARTICIPAÇÕES
EIRELI apresentou 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 ESTÁ APTA PARA CLASSIFICAÇÃO NO QUESITO PROPOSTA COMERCIAL.

Sem mais, retorno o processo para prosseguimento do feito.

Porto Velho, 12.11.2019

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor técnico de Engenharia
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