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PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA 35.2018

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 análise das razões
recursais da empresa Compacta assim como as contrarrazões  da empresa
WCL  em  14/12/2018,  ademais,  foi-me  encaminhado  o  processo  em
referência com documentação das seguintes empresas:

 CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 84.577.956/0001-40,

Questionamentos trazidos pela compacta:

-Na planilha orçamentaria, nos itens 3.4.2 e 4.3.2, apresentou
valores  unitários  acima  do  valor  estimado  pela  administração,
deixando de atender o edital conforme o item 13.4

-Não foram encontradas as composições de mão de obra do mestre de
obras e nem do engenheiro civil, deixando de atender o edital nos
itens 11.1.1.1. e 11.1.1.3

-Não apresentou composição leis sociais, deixando de atender o
edital no item 11.1.1.1. e 11.1.1.3

Do Parecer: diante dos questionamentos trazidos pela empresa re-
corrente, verifiquei que àquela apresentou valores unitários aci-
ma do valor estimado pela administração, deixando de atender o
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edital conforme o item 13.4, ademais não foram encontradas as
composições de mão de obra do mestre de obras e nem do engenheiro
civil, tampouco composição leis sociais, dessa forma a empresa
deixou de atender o edital no item 13.4, 11.1.1.1. e 11.1.1.3 do
instrumento convocatório. 

 W.C.L. DE CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA, CNPJ:01.530.472/0001-
19;

Questionamentos trazidos pela empresa Compacta:

-Na composição do serviço administração e controle, nos insumos
de mão de obra engenheiro e mestre de obras, não foram previstos
nos valores unitários os encargos complementares.

Do Parecer: diante dos questionamentos trazidos pela empresa re-
corrente, verifiquei que na composição do serviço administração e
controle,  nos  insumos  de  mão  de  obra  engenheiro  e  mestre  de
obras, não foram previstos nos valores unitários os encargos com-
plementares, ou seja, a mão de obra apresentada está sem EPI, se-
guro e outros custos previstos conforme legislação trabalhista,
dessa  forma  a  empresa  deixou  de  atender  o  edital  no  item
11.1.1.1. e 11.1.1.3 do instrumento convocatório. 

DA DECISÃO: As EMPRESAS, a saber:  CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA e
W.C.L. DE CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA  e apresentaram Planilhas e
composições incompatíveis com a boa prática de engenharia de custos,
não atendendo o item 11. do edital (conforme fatos supramencionados),
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, 14.12.2018

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor técnico de Engenharia
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