
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA 14.2019

Analise em Proposta Comercial quanto as Planilhas e composições

Processo:09.00192/2018                                    

Objeto:  CONSTRUÇÃO DE MURO E.M.E.F. OLYMPIA SALVATORE RIBEIRO
LOCALIZADA Na BR 364 km123, Vila Jirau Embaúba

Tomada de Preço 06/2019/CPL-Obras

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 em
29/07/2019, com documentação das seguintes empresas:

1. M & M SERVIÇO ESPECIALIZADO – EIRELI

2. JRP ENGENHARIA EIRELI EPP

3. CONSTRUTORA DELTA LTDA- ME

4. J.B.G CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP,

5. W.C.L. DE CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA

6. CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA
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DA ANÁLISE:

 M & M serviço Especializado - EIRELI, CNPJ: 
26.473.197/0001-70;

-Na planilha orçamentaria, os itens 2.1.1 e 2.1.3, apre-
sentou unidade de medidas incoerentes o edital. 

-Na planilha orçamentaria, o item 8.3.1, apresentou quan-
titativo incompatível com o edital.

-Nas composições de custo unitário, não apresentou as com-
posições auxiliares 8733 e 87292, que compõem os itens 
8.1.1 e 8.1.2 na sua planilha orçamentaria.

-Nas composições de custo unitário, no que se refere a mão
de obra, não apresentou as composições, sendo assim, não 
demonstrou os encargos complementares que se refere inclu-
sive ao fornecimento de EPI.

 JRP Engenharia EIRELI EPP: 14.878.898/0001-00;

-Na planilha orçamentaria, no item 1.2.4, apresentou uni-
dade de medida incoerente com o edital.

-Na planilha orçamentaria, no item 9.1.2, apresentou valor
unitário acima do valor estipulado no edital.

-Nas composições de custo unitário, o percentual aplicado 
de encargos sociais está acima do percentual de referencia
que no caso é o fornecido pelo SINAPI.

 Construtora DELTA LTDA- ME, CNPJ: 63.615.173/0001-34;

-Não foram identificados questionamentos na referida pro-
posta.

 J.B.G Construções EIRELI - EPP, CNPJ: 06.199.428/0001-91;

-Não foram identificados questionamentos na referida pro-
posta.

 W.C.L. de Castro Projetos de Arquitetura, CNPJ: 
01.530.472/0001-19;

-No cronograma físico financeiro, no item 9.0, aplicou 
percentual para o segundo mês incompatível com o edital e 
com as boas práticas da engenharia. 
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-Nas composições de custo unitário, no que se refere a mão
de obra, aplicou valores divergentes para EPI e FERRAMENTA
da própria composição apresentada destes custos.

-Nas composições de custo unitário, não apresentou as com-
posições auxiliares 8733 e 87292, que compõem os itens 
8.1.1 e 8.1.2 na sua planilha orçamentaria.

-Nas composições de custo unitário, o percentual aplicado 
de encargos sociais está abaixo do percentual de referên-
cia que no caso é o fornecido pelo SINAPI.

 Construtora Tabapuã LTDA, CNPJ: 04.457.238/0001-00;

-Na composição do BDI, item 7.4, aplico o percentual de 
desoneração da folha de pagamento, ou seja, a contribuição
previdenciária, ocorrendo duplicidade do custo e incompa-
tibilidade com a composição de encargos sociais.

-Nas composições de custo unitário, o percentual aplicado 
de encargos sociais está acima do percentual de referência
que no caso é o fornecido pelo SINAPI.

As EMPRESAS, a saber: Construtora Tabapuã LTDA, W.C.L. de
Castro Projetos de Arquitetura, JRP Engenharia EIRELI EPP, e M &
M  serviço  Especializado  -  EIRELI apresentaram  Planilhas  e
composições  incompatíveis  com  a  boa  prática  de  engenharia  de
custos, não atendendo o item 11.1.1. do edital, 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.

As EMPRESAS, a saber:  J.B.G Construções EIRELI – EPP e
Construtora DELTA LTDA- ME apresentaram Planilhas e composições
compatíveis com a boa prática de engenharia de custos, atendendo
o item 11.1.1. do edital, que trata dos Valores unitários e
totais, como devem ser apresentados na proposta comercial. Sendo
assim  ESTÃO APTAS  PARA  CLASSIFICAÇÃO  NO  QUESITO  PROPOSTA
COMERCIAL.

 Sem  mais,  retorno  o  processo  para  prosseguimento  do
feito.

Porto Velho, 31.07.2019

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor Técnico de Engenharia
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