
 
 

Prefeitura de Porto Velho 
PARECER TÉCNICO 

 

 

Em resposta ao Pedido de Impugnação da TOMADA DE PREÇO Nº 

007/2019 “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 

MEIO FIO E SARJETA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO”, 

referente ao custo unitário do “SERVIÇO TOPOGRÁFICO E ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL”, a Empresa COMPACTA ENGENHARIA, pessoa jurídica de direito privado, 

registrada no CNPJ: 016.791.650/0001-32, contesta indicando que na planilha 

orçamentária “percebeu-se falta de topografo e encarregado de turma”, e administração 

local no BDI.  

Com base no questionamento, referente a falta do encarregado de turma, 

este não foi inserido no custo do orçamento devido o percentual da faixa de referência 

de administração local, sendo recomendável, como limite superior, o valor de  6,99% , 

previsto no item 9.2.2 do Acórdão 2.622/2013-TCU, conforme “quadro 6 – Faixas 

referenciais de valores da Administração Local”. Ou seja, considerando que o 

encarregado de turma nas 8 horas de trabalho para 30 dias, percentual passaria 

7,379%, não condizente com o parâmetro estabelecido no acórdão. Portanto, não 

previsto o custo do mesmo no orçamento e consequente na aprovação do projeto, além 

disso o município não poderia entrar com a contrapartida maior, devido a limitação de 

parâmetros impostos pelo Ministério. 

 

 

Referente a composição “78472 - Serviços Topográficos para 

pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e Greide”. Está em 
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conformidade com a referência Sinapi, uma vez que, na própria composição já existe o 

“auxiliar de topografia e Nivelador”, profissionais que desemplenham o mesmo serviço. 

 

Quanto no BDI não possuir administração local, este se dar: 

 

Com base no acórdão e jurisprudencia supracitada delimita claramente essa 

questão ao indicar os componentes que devem estar na planilha de custos diretos das 

obras públicas, inclui os custos da administração local. Portanto, em relação ao pessoal 

técnico necessário para controle tecnológico e de qualidade desses materiais e 

equipamentos, sendo os gastos com administração local, com custos diretos, entende-

se que esses custos devem ser detalhados na planilha de custos da obra. 

Portanto, informo que os custos em conformidade com a lei orçamentária e 

referenciada na pesquisa de custo SINAPI, que usa é o banco de dados do IBGE para 

uso de preços unitário para obras do governo federal.  

 

Porto Velho / RO, 26 de agosto de 2019. 
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