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PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA 31.2018

Analise em Proposta Comercial quanto as Planilhas e composições

Processo:09.00170/2017                                    

Objeto: CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEF JOSÉ DE FREITAS.

Tomada de Preço 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 os autos para fins de resposta ao
recurso  da  empresa  Compacta  engenharia  em  01/11/2018,  com  os
seguintes questionamentos:

1- “Quantidade apresentada conforme projeto”, onde afirma que “ o
coeficiente  de  engenheiro  Civil  esta  exatamente  conforme
aferido  pelo  orçamentista  da  prefeitura  Municipal  de  Porto
Velho”

DA DILIGÊNCIA 

Em diligencia realizada em 05 de novembro de 2018, foi
levado ao orçamentista responsável pela elaboração da composição
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acima citada os apontamentos realizados pela empresa Compacta
Engenharia, com a finalidade de melhor esclarecer a metodologia
de cálculo aplicada na composição. Em resposta foi elaborada uma
análise do pedido de esclarecimento pelo engenheiro orçamentista
(em  anexo),  de  forma  que  este  demonstrou  que  o  coeficiente
utilizado na composição apresentada pela prefeitura é de 44 h
mensais  para  engenheiro  civil  no  serviço  administração  e
controle, e ainda que a redução desse coeficiente compromete o
serviço.

DA ANÁLISE

Foi disponibilizado no site da prefeitura planilhas em ar-
quivo aberto para possíveis alterações de valores e coeficientes
por parte dos licitantes, no entanto estas alterações são de in-
teira responsabilidade dos licitantes e devem demonstrar exequi-
bilidade e coerência, no arquivo disponibilizado consta o coefi-
ciente de 44h para uma unidade mensal do serviço administração e
controle da obra, não havendo portanto como discordar matemati-
camente de sua aplicação, e no caso deste serviço em especifico,
a redução do coeficiente em questão comprometeu a exequibilidade
e a viabilidade da contratação dos serviços por parte da prefei-
tura.

Muito  embora  alguns  dos  serviços  exigidos  permitam  -
quanto  a  estipulação  de  coeficientes  de  produtividade  -
percentuais  próprios  da  expertise  da  empresa,  tal  como
alvenaria, chapisco, reboco, entre outros, o serviço em análise
(administração  e  controle)  não  possibilita  sua  redução  pelas
empresas interessadas, na medida em que, o edital determina um
quantitativo  MÍNIMO  da  presença  do  engenheiro/mestre  de  obra
junto  a  execução  do  serviço.  Essa  alteração  também  seria
indevida em itens com valores fixos como as taxas junto aos
órgãos de fiscalização.

Disso  temos  que  a  empresa  recorrente  inseriu  em  sua
proposta apenas 50% (cinquenta por cento) do mínimo exigido pelo
orçamentista, logo não há como considerar sua proposta regular.
Ressalte-se  ainda  que  tal  composição  alteraria  de  maneira
considerável os valores totais de sua proposta, além de que, o
valor alterado para menor ocorreu apenas no item relacionado ao
engenheiro, mantendo-se o mínimo necessário para o mestre-de-
obras, o que faz entender que tal composição não se tratou de
mero erro formal.
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É O PARECER

 A  EMPRESA,  COMPACTA  ENGENHARIA  LTDA-EPP, apresentou
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 ESTÁ APTA
PARA CLASSIFICAÇÃO NO QUESITO PROPOSTA COMERCIAL.

Sem mais, retorno o processo para prosseguimento do feito.

Porto Velho, 07.11.2018

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor técnico de Engenharia
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