
A Sua Senhoria o Senhor 

César Augusto Wanderley Oliveira 

Presidente da Superintendência Municipal de Licitações do Município de Porto Velho 

Superintendência Municipal de Licitações – CPL–Obras/SML/PVH 

Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022, Porto Velho – RO 

 

Assunto: Pedido de Impugnação da CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

 

Senhor Presidente, 

 

A empresa MSM INDUSTRIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

registrada no CNPJ: 05.394.853/0001-79, com fundamento no § 2º do art. 41 da Lei nº 

8.666/93, vem, tempestivamente, interpor esta IMPUGNAÇÃO aos termos do edital em 

referência apresentado por esta Administração. 

DOS FATOS 

A Prefeitura Municipal de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de 

Licitações, abriu um processo licitatório, a Concorrência Nº 001/2019, que tem como 

objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, 

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS 

URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, marcada para o dia 27 de Agosto de 

2019. 

A IMPUGNANTE, no intuito de participar desse certame, obteve o edital em 

questão para poder preparar uma proposta estritamente de acordo com as necessidades 

dessa Administração, nos deparamos com o seguinte: 

1 – Na planilha orçamentária percebeu-se grande defasagem dos preços de pedras 

britadas utilizados nas composições, de modo que o simples reajustamento não seria 

suficiente para acompanhar a atualização de preços destes insumos no mercado local. 

Analisando a utilização dos insumos utilizados nas composições, encontramos, na data-

base utilizada na planilha orçamentária (SINAPI – abril/2019), o preço de R$ 63,83 para 

a PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), e de R$ 49,99 para a 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM). 

Este valores não condizem com os preços praticados no mercado. Mostra disso é 

o fato de o SINAPI no mês seguinte à data-base do orçamento (maio/2019) ter atualizado 

os preços destes insumos para R$ 108,53 para a Pedra Britada nº 0 e R$ 85,00 para a 

Pedra Britada nº 1 (aumento de 70,03% para o valor de cada insumo). 

Considerando o quantitativo de 22.840,50 m³ para a Pedra Britada nº 0 e de 

9.792,57 m³ para a Pedra Britada nº 1, esta defasagem gera um impacto de 

R$1.363.808,41, o que equivale a 3,66% do valor total do orçamento, prejudicando 

gravemente o lucro para o qual as empresas tem atividades fim, diminuindo grandemente 

a viabilidade da execução do objeto licitado. 



A utilização da data base de maio de 2019 do SINAPI como base para a planilha 

orçamentária é plenamente justificável, visto que a planilha citada data de junho de 2019, 

não havendo clara justificativa para a opção de um preço defasado. 

 

DO PEDIDO 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO da 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019, julgada procedente, com efeito para: 

 

1. Atualização dos preços de insumos da Planilha Orçamentária de referência, 

para chegar a um valor exequível através da atualização da data-base do 

orçamento 

Nestes termos, a empresa M.S.M. INDUSTRIAL LTDA, vem respeitosamente 

pedir deferimento a esta comissão. 

 

 

_______________________________ 

M.S.M INDUSTRIAL LTDA 

Leocárdio Luiz Soster 

Sócio Administrador 

 


