
D§TÁDO DO MÂRÀNHÁO

SI'CRET,IRIA DE OBRAS E T'RBAMSMO

PARECER ÍÉCNICO
ProDosta Técnicâ ê Comorovacâo dê Exeouibilidade

PROC. AD . No. 079t2021 RDC O1t2021
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Engenharia
para recuperaçáo e manutençáo de estradas vicinais em diverso§ povoâdos no
Município de AIto Alegre do Pindaré/MA

Prezado Presidente da Comissâo PeÍmanentê de LicitaÉo,

Veio o presente processo a este setor com a finalidade de emissâ)
de parecer técnico acerca da documentaçáo de habilitaçao técnica (Proposta de
preços), aprêsentadas nos autos da licitaÉo de modalidade RDC no 001/2021. para

conkdação de empresa para prestaÉo de serviços de recuperaÉo de estradas
vicinâis em diversos povoados no município de Atlo Alegre do Pindaré.

De início, cumpre frisar que iá foi redigido pareceÍ técnico, quanto

aos parámetros de exequibilidade, sendo que 70olo do valor médio a proposta para ser
êxequivel dêveria ter o valor igual ou súperior a RS 3.316.69990 (três milhóês
lÍezentos e dezesseis mil, seiscentos noventa e nove reais e novenia centavos). o

apresentasse compÍovaÉo de exequibilidade que afastasse tal constataÉo.

Desta feita, analisando a referida proposta técnica apresentada pela

empresa sT coNsrRUToRA E LOCAçÃO OE IIAOUINAS - LTDA, CNPJ:

33.'i30.486/000i-60, êí.â é if,,eiioí âo pâiâínêtio lôgêi adnia i'êlatado' bein como,

informamos as seguintes situaçóesl

lniciamos a análise da proposta lécnica veÍiÍicando a documentação

dE PROJETO DE EXEOUIBILIDADE EM REFERÊNCIA AO PREÇO DA PROPOSTA

APRESENTADO. Verificamos que na folha 02, linha 07 a empresa faz referência ao

procêsso RDC o1l2121 de Alto AlegÍe do PindaÍé/MA e que neste munrcipio

conseguirá executar â preço de custo proposto.

A mesma situaçáo se repetiu na mesma folha, linha 28, onde a
mesma empresa afiÍma que o preço de custo proposlo por êla, terás condiÉês de

exequabilidade no orocesso licitatório do RDC 0í/202'1 e quê neíe municipio'

conseguirá execular a preço de cu§to proposto.

Todavia, náo podemos considerar que essa exequibilidâdê se

aplique para a execuÉo plena da obra conforme o projeto báslco apresênledo no

cedáme pelo Setor deÉngenharia do município de Alto AlegÍe do PindaÍé/MA'

Entre os documentos também apresenlados pela empre§a, a mesma

afirma que mediante os 02 (dois) ContÍatos em vigência que está sendo executado no

Estado do Tocantins. com a irefeitura de Filadéma, garante a possibilidade de
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execuÉo dos seÍviços propostos pela prefeitura de Alto Alegre do pindaÉ. l\rediante
os fáo_s, mesmo a empresa apresentando todo o maquinário necessário paÍa
execuÉo da recuperaÇão das estrades e máo dê obra especializadã, não podêmos
acatar comparaÉes entre contÍatos existentes e contratos futuros. isto porque. as
particularidades de cáda obra, taas como: Clima, diÍiculdades de acesso aol trechos a
serem recuperados, distâncias compÍovadamente dos D[rT,s (Distância Média de
Transporte) das jazidas, locais onde existe o revestimenlo primário, às estradas a
serem recuperadas, os insumos necesúrios para a execuçáo dos sêrviços (diesel,
óleos, graxas, peças dos equipêmentos quando estes danificarem, entre ouiros) nuncá
seráo os mên'nos de üm locâl pâiâ o outío. Pdê áé sêi,aí coíno id,êíêi,i,a, môs. náo
como garantia de exequibilidade.

AproÍundando a análise, a planilha orçamentária proposta pela
empresa no trecho l, em específico o item 3.3 (CORPO DE BUETRO BDTC loocm)
apresenta em sua composição apenas 01 (uma) unidade de tubo por metro lineaÍ e a
descriçáo menoona a necessidade de 02 (duas) unidâdes de tubo por metÍo, poÍ se
tratâr de bueiro duplo e náo simples. Sendo assim, por considerar a execuçáo das 04
(quatro) unidades de bueiÍos duplos considerando somente O1 (uma) unidade de tubo
por metro linear, flc€ inviáveltal execuÉo conforme exigido no projeto básico.

Todos os 
-quanlitativos das descriçóes desta comoosiÉo estâo com

os creíjcientes inÍeriores ao praticado no mercado e proposto no projeto básico, o que
nos dá a certeza de que este item náo será possivel de ser executado em sua
totalidade.

Na planilhâ orçamenlária proposlâ pela empresâ no trecho I, em
especííico o íem 3.4 (BOCA DE BUETRO BDTC lOOcm EiI CONCRETO CtCLóptCO)
api€sêi*a em süâ coínpodÉo t*s 03 qüâíÉíái,.o3 coin coêfciêfite3 iniênorês ao
praticado no mercado e proposto no projeto básico, o que nos dá lambém a ceÍteza de
que este item náo será possivel de ser executado em sua totalidade.

Na planilha oçamentáÍia proposta pela empresa no trecho l. em
espêcifico o item 4.2 (TRANSPORTE COtu CAMTNHÃo BASCULANTE DE í0 m3. EM
VIA URBANA Elu REVESTIMENTO PRtMÁR|O) que é de grande reteváncia para a
execuçáo da obra, apresenta em sua composiçáo todos os quântitativos com
coeÍcientes inÍeriores ao praicâdo no mercado e proposto no projeto básico, o que
nos dá também a certeza de que este item náo será possível de ser executado em sua
totalidade.

Na planilha de preço exeouível para o kecho l. a empresa apresenia
uma composiÉo pâre confecçáo de bueiro simples onde na reelidade o projeto básico
solicita a execuÉo de bueiro duplo.

Nesta mesma planilha, o preço propoío pela empresa parÍt
aquisição do insumo (diesel) é de R$ 3,60, onde no projeto básico que teve como
ÍáÊíêi'iciâ a Êafiiiiia úo SltjAPi de janeiÍo dê 202i, o !á,or já eía de Rô 3,79 € qüe
hoje, este valor está na planilha do SINAPI de março de 2021 de R$ 4,24. Sendo
assim, considêrando que êste é o insumo de maior relevância para a execuÉo totâl
da obra, temos a plena ceíeza de que a empresa náo terá como ínalizar tal contralo.
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Seguindo a análise, idenliÍicamos que todos os outros serviços
também se enc.ntram com os coeficjentes reduzidos nas composiÇóes apresentadas
e por isso- é gue a emoresa chegou a tais valores unitários e conseauentemenie ao
global de táo barxo custo.

Para os outros trechos, também se aplicam todas estas observâÉes
refeaenciadas acima.

1..lâê plânilhas oíçamêi-.tánas propootâs, â anD-,êsa aríosefitou o
êncargo social de 86,680/0 (hora) conforme eslá nê plsnilha aó projetó básico, no
91t19!r!o, a planilha dos enc€Ígos sociais da empresa, o valor reÍe;enciado Íoi de
AA,22ok (horc), o que acarreta numa inconsistência de informaçáo que @mpÍove a
eficiência da proposta e futuramente na execuçáo da obra.

. _ 
Na planilha dê preço exequivel para o trecho lll, a empresa apresentauma composiÉo paÍa confecÉo de bueiro simples na quantidade supeíior á

apresenlada pela pranirha orçamentária da mesma e iambém da pranirha orÇamentária
do projeto básico. fêzendo deste eÍro, uma demonstraÉo de exequibilidaàe tora da
realidade do contexto técnico.

_ Na planilha de preço exequível para o trecho lV a empresa apÍesenta
uma composlçao para confecçáo de bueiro srmples e no enlanto. o poeto básico não
apresentou tal necessidade, fazendo deste effo, uma demonslraçáo tamtÉm de
exequibilidade Íora da realidãde do conteío técnico

. ila plâniiliô dê píeço exêqüÍvei pâ-,â o iiecho V â empÍêsa iamt,ân
:Ile,:T111?Tf."siÉo para confecçáo de bueiro simptes e no enranto. o projero
Dasrco nao apresenlou tal necessidade, fazendo deste eÍTo, uma demonstraÉo
também de exequibilidade fora dâ realidade do conleío técni;. ---- -

. O que mais nos chamou ate_nÉo foi para a questáo da diminuiÉo
em alguns casos de mais da metade dos coeficientes que 

"oriãã, 
ã" -rpo"iç0""unitáÍias. Sabemos que em alguns casos, a pÉtica o"'"r""réã o" ãrto" !.riço",possibilita a diminuiÉo destes coeficientes, no caso mais p.iàuui 
"i-úuco." a""horas dos ÍuncionáÍios Agora em se tratando de nora maàuiná, ã opãr"ãoirlir"ç.oquase sempre é a mesma, mesmo tendo algumas delas, rendimeritá mecânico'ouoperacional humâno suDêrior a oulrcs peto simples faio de aiferenÉi iaÀncantesdeíes equipamentos. porém, as diminuiçôes oeites coeficiànÉs no" i"rl, 

" 
0",embasamento para essa comissáo de LiciiaÉo de que, 

"""" 
p.úat", pãáãr" rr"r",

::T:-X1T-"-ql"lr: â utirizaÉo destes recuÍsos Íinanceiros e principatnienie para ascomunroades que se enconlram na necessidade de ter suas estradas recuperadas eassim ter os seus direitos de rr e vrm conforme u Constíriçao ráàiãi '

- Desta feita, diante dos fundamentos acima expostos, bem como, opaêmelÍo legat de 
.exequibilidade êpresntado no parecer técni; ;;t;;;;, no quât

atestou que é o valor de R$ 3.316.699,90 (três milhóes, trezentos e dezesseis mil,
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É o parecer, salvo methorjuízo.
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seiscentos novenla e nove reais e noventa centavos), opino pela desclassificaçáo da
pÍopos-ta, lendo em vista que a documentaÉo juntada náo comprova a suâ
exequibilidade no sentido de aÍastar o parâmetro iegal.

Diante de todo o exposto, deixamos â Comissão permanente de
Licitação deste município para analisar cada câso e assim tomaÍ as dêvidas
providências.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 18 de maio de 2021.
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Engenheiro Civil Preíeitun *lunicipal do Atto Atêgre do pin&rélNA
CREA/MA 11031,.,.366-6


