
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA 03.2018

Analise em Proposta Comercial quanto as Planilhas e composições

Processo:10.02.00033/2017                     11.00033/2017

Objeto:  Contratação  de  empresa  para  execução  de  serviços
remanescentes  engenharia  para  conclusão  da  obra  do  complexo
esportivo no bairro Cuniã.

Concorrência 01/2018

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
08/05/2018, com documentação das seguintes empresas:

1. RAIAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,

2. CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI,

3. JS ENGENHARIA EIRELI-EPP,

4. D.R. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELLI-EPP,

5. CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP,

6. HIDRONORTE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA,
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7. TERRA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 

8. CONSTRUTORA DELTA LTDA-ME

DA ANÁLISE

 RAIAR  CONSTRUTORA  E  INCORPORADORA  LTDA,  CNPJ:
09.329.337/0001-11;

-Apresentou composições que utilizaram valores diferentes para a
mesma mão de obra, ou seja, as composições nas páginas 06 a 86
utilizam um valor de mão de obra diferente do valor composto nas
paginas 150 a 174, que trata da composição dos valores de mão de
obra. (Ex.: servente 15,95 e 15,98)

-Na composição C.INFRA40, nas páginas 31 e 32, utiliza duas ve-
zes o insumo engenheiro eletricista com valores diferentes.

Na composição dos itens 1.4 e 8.1, na pagina 87, que trata da
demolição de concreto simples, utiliza mão de obra incoerente
com serviço a ser executado. (Ex.: Encanador)

Em suas composições de mão de obra não foi explicitado as inci-
dências das leis sociais, deixando de atender o edital no item
11.1.3.3. 

 CSF  COMERCIO  E  SERVIÇOS  EMPRESARIAIS  EIRELI,  CNPJ:
02.977.954/0001-84;

-Apresentou composições que utilizaram valores diferentes para a
mesma mão de obra, ou seja, as composições nas páginas 07 a 73
utilizam um valor de mão de obra diferente do valor composto nas
páginas 140 a 163, que trata da composição dos valores de mão de
obra. (Ex.: servente 15,95 e 15,98)

-Na composição dos itens 1.4 e 8.1, na página 74, que trata da
demolição de concreto simples, utiliza mão de obra incoerente
com serviço a ser executado. (Ex.: Encanador por Pedreiro)

-Em suas composições de mão de obra não foi explicitado as inci-
dências das leis sociais, deixando de atender o edital no item
11.1.3.3.

 JS ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ: 84.717.719/0001-38;

-Apresentou composições que utilizaram valores diferentes para a
mesma mão de obra, ou seja, as composições nas páginas 05 a 71
utilizam um valor de mão de obra diferente do valor composto nas
páginas 138 a 161, que trata da composição dos valores de mão de
obra. (Ex.: servente 15,95 e 15,98)
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-Na composição dos itens 1.4 e 8.1, na página 72, que trata da
demolição de concreto simples, utiliza mão de obra incoerente
com serviço a ser executado. (Ex.: Encanador por Pedreiro)

-Em suas composições de mão de obra não foi explicitado as inci-
dências das leis sociais, deixando de atender o edital no item
11.1.3.3.

 D.R.  CONSTRUÇÕES  E  TERRAPLANAGENS  EIRELLI-EPP,  CNPJ:
03.610.014/0001-15;

-Apresentou composições que utilizaram valores diferentes para a
mesma mão de obra, ou seja, as composições nas páginas 05 a 71
utilizam um valor de mão de obra diferente do valor composto nas
páginas 138 a 162, que trata da composição dos valores de mão de
obra. (Ex.: servente 15,95 e 15,98)

-Na composição dos itens 1.4 e 8.1, na página 73, que trata da
demolição de concreto simples, utiliza mão de obra incoerente
com serviço a ser executado. (Ex.: Encanador)

-Em suas composições de mão de obra não foi explicitado as inci-
dências das leis sociais, deixando de atender o edital no item
11.1.3.3. 

 CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ: 13.080.232/0001-49;

-Apresentou várias composições no decorrer de sua proposta foram
utilizados valores diferentes para a mesma mão de obra. (Ex.:
servente 15,95 e 14,43)

-Em suas composições de mão de obra não foi explicitado as inci-
dências das leis sociais, deixando de atender o edital no item
11.1.3.3.

 HIDRONORTE  CONSTRUÇÕES  E  COMERCIO  LTDA,  CNPJ:
22.827.943/0001-25;

-Na composição A.-1.1, Pg.01, utilizou coeficientes inexequíveis

-Nas composições: 1.6, 1.13, 2.4, 3.2, 3.6, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2,
4.1.9,  9.1.30,  9.1.36,  c-9.1.8,  D-1.2.1,  D-1.2.2,  D-4.39,  D-
4.40, D-6.9, D6.10, E-1.1, E-2.3.1, E-2.3.2 não apresentaram to-
dos os insumos necessários para composição do serviço conforme
catalogo de composições analíticas do SINAPI

-Nas composições: 1.1.6, 4.1.1, 4.3.2, D-7.12, D-7.19, E-7.23, a
especificação do insumo não é compatível com o serviço

-Nas  composições:  1.2.4,  D-8.2,  E-3.3.2.4,  E4.4.8,  E7.27,  as
unidades de medida das composições são incompatíveis com a uni-
dade de medida utilizada na planilha orçamentaria
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-Nas composições 3.2, 6.2.1, E-2.1.1 e E-2.1.2, a quantidade de
insumos utilizadas na composição é incompatível com o serviço.

-Nas composições D-1.3.1, D-1.3.2, D-1.3.3, E-2.3.6, E-2.3.7, E-
4.2.6, E-4.2.7, E-4.2.8, E-4.4.6, E-4.2.9, E-4.2.10 e E-4.2.11,
utilizou mão de obra incoerente com o serviço

- Não foi encontrado a composição da mão de obra no que se refe-
re a encargos complementares.

-Em suas composições de mão de obra não foi explicitado as inci-
dências das leis sociais, deixando de atender o edital no item
11.1.3.3.

• TERRA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA,  CNPJ:
02.011.111/0001-29;

-Apresentou várias composições no decorrer de sua proposta foram
utilizados valores diferentes para a mesma mão de obra. (Ex.:
servente 15,95 e 14,43)

-Em suas composições de mão de obra não foi explicitado as inci-
dências das leis sociais, deixando de atender o edital no item
11.1.3.3.

• EMPRESA CONSTRUTORA DELTA LTDA-ME, CNPJ Nº 63.615.173/0001-
34,

-Apresentou várias composições no decorrer de sua proposta foram
utilizados  valores  diferentes  para  a  mesma  mão  de  obra.
(ex:CPMPV21, pg46, servente 15,27 e CINFRA11, pg.47, servente
10,06)

-Na  composição  CINFRA40,  pg.57,  utilizou  valor  do  engenheiro
eletricista de 18,39, valor que está abaixo do piso da catego-
ria, conforme legislação vigente.

-Na composição 73616, da pg.91, que trata da demolição de con-
creto simples, não utilizou mão de obra necessária, conforme ca-
talogo de composições analíticas do SINAPI

-Na composição CADM10, pg,97, os insumos são incompatíveis com a
descrição da composição.

-Utiliza dois valores para o mesmo serviço, CADM10, que trata do
contra  piso  de  concreto  não  estrutural.  (Ex.:  Pg.09/27,36  e
Pg.14/25,63) 

- Não foi encontrado a composição da mão de obra no que se refe-
re a encargos complementares.
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-Em suas composições de mão de obra não foi explicitado as inci-
dências das leis sociais, deixando de atender o edital no item
11.1.3.3.

TODAS  AS  EMPRESAS,  a  saber:  RAIAR  CONSTRUTORA  E
INCORPORADORA LTDA, CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI,
JS  ENGENHARIA  EIRELI-EPP,  D.R.  CONSTRUÇÕES  E  TERRAPLANAGENS
EIRELLI-EPP,  CONSTRURIO  CONSTRUÇÕES  LTDA-EPP,  HIDRONORTE
CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, TERRA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E
CONSTRUÇÕES  LTDA  e  CONSTRUTORA  DELTA  LTDA-ME,  apresentaram
Planilhas  e  composições  incompatíveis  com  a  boa  prática  de
engenharia de custos, não atendendo o item 11.1.3. do edital,
que  trata  dos  Valores  unitários  e  totais,  como  devem  ser
apresentados na proposta comercial.

Dessa forma, estão  NÃO ESTÃO APTAS PARA HABILITAÇÃO NO
QUESITO PROPOSTA COMERCIAL, sem mais, retorno o processo para
prosseguimento do feito.

Considerando que existe a possibilidade da apresentação
de  novas  propostas  das  empresas  acima  analisadas,  e  nesse
sentido  nova  análise  técnica,  é  necessário  pontuar  que  as
incoerências encontradas deverão ser sanadas em todos os pontos
divergentes  de  suas  propostas  e  não  somente  nos  pontos
especificamente  indicados  acima,  pois  as  páginas  citadas  têm
caráter  exemplificativo  e  pedagógico  e  não  trazem  de  maneira
exaustiva as impropriedades encontradas. 

Porto Velho, 11.05.2018

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor técnico de Engenharia
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