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SECRf,TARJÂ DT OBRÂS I URIÀNISMO

PARECER TÉC rcO
Documêntacão de Habilitacão Técnica

PROC. AD . N.. 079t2021 Rrc.01t2021
Obrêto: C-ontrataÇáo de Empresa Especializada
recuperaÇao e manutenção de eskadas vtonais
Alegre do Pindaré/irA.

em Serviços Técnicos de Engênharia para
em diversos povoâdos no Município de Alto

Prezado presidente da Comissáo permanenie de Licitaçáo,

Vero o pÍesente processo ê este setor com a Ínalidâde de emissáo deparecer técnico a@rca da documentaçáo 
. 
de. h.ab!t!Éo tecnica leroposta de pÍeços),aprcsentadas nos aulos da ticitaçáo de modatidaoe RDô n" OOti,ióz\, pára conúataçáo deempresa para prestaçáo de servços de recuperaçáo de estradas vicinais em diversospovoados no munrcipio de Atto Alegíà do pindare.

Analisando a rêfêrida documentaÉo técnica apresentada pela empresaPROJEPLAN SERV|ÇOS EtRELt. CNeJ eo.osziiiróóiriã,-inioã"ão" as sesuintessituaçóes:

Na ptanilhâ orcâmentáÍia pÍo-!T,st! pjra empresa no trecho l, em especíÍico oitem z'1 . 
(EScAVAÇÂo. cARi3A E rRÁNSpoRiE bÊ ilÃ+;iiÀL ;É 1" cArEGoRrA(s0m<DMT<2oom). coM ESCAVADETRA HronqúLrõeiãresàmã eni sá-cornposçao toaosos quantitativos com coeÍcjentes inferiores ao prat,caáo 'no meiLãã ã-i.poso no pr.ojetobásico, o que nos dá tamtÉm a certeza de que este rtim nao ,àr" rci""]rãi o" ser executadoem sua totalidade.

Na planilha orcamentila_proposta pela empresa no trecho l, em especíIic, oitem 2.2 (coMpACrAÇÃo DE'ArERRos A 1oo% DE pÀõõiôn ilõÉiíqL) apresenta emsua composiÉo todos os quantitativos com coeÍiqentes inÍe,ior"i 
"o 

p,a;áoo no mercado epropoío no projeto básico, o que nos dá também a certeza de quã eitá itlÃ-nao sera possiveroe ser executado em sua totalidade

- Na planilha orçâmentáÍia proposlâ pela empíesâ no trecho l. em êspeciÍico ortem 3.3 (coRpo DE BUEtRo BDTC iooôlr) 
"pr"i"ntá ". "-r" 

ããpo"içao tooo" o"quantitativos com coeÍicjentes inÍeriorês ao.praticado no mercaáo e liãpostà'no prqero oasico,o que nos dá também a ceílezâ dê ôue estê item náo será po"iu"i aá 
".i1r*rtado em suatota[dâdê

- Na planilha oçamentáÍiâ-propos]a pela empresa no treclrc l, em especifico oitem 3.4 (BocA DE BUEtRo BDTC loocú ervr coi,rcneró ôrôiõáióõf"po"nt. 
"rn "u.composiçáo valores unilários inÍeriores ao praticado no mercado 

" ú"po;á r" projeto básico,o que nos dá tamtÉm a certeza de que esie item náo 
".ra 

po*"irj JJ 
""iexecrrtado 

em suatotaldâdê
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.. . ^ .__..._f" planrtha oÍçamentária fropo-sta pela empresa no trecho l, em especiílco ortem 4 2 (TRANSpoRTE coM cAMTNHÀó ensculÂNre 
,óÉ-Jo 

.n;,tiri'ürn uRBAM EMREV-ESÍ]MENTO_pRtMÁRtO) que é de gÍande reteváncra para a .r*rçâ aà oora, 
"pr""ent"em sua composição vâtores unitários inferiores ao praticaoã nã márà-Jo 

"-piàpo"to 
no pr'qaobásico, o que nos dá tamtém a certezê oe que este dem náo será possivel de ser executadoem sua totalidâde

Seguindo a análise, identiíicamos que em outros seÍviços também seenconiram coÍn os coefrcieotes reduzidos nas cornp",qú ár"ániá-oã ou preços unttáriosmpratiéveis no_mercado ê por isso, e que a empresa chegou a lais varores unitáÍios econsequenremente ao stobat de táo baixo austo. paia o" ortãiiieit Ãl t"iu., se aplicamtodas estas observaçôes referencjadas actma.

O que mais nos chamou atenÉo foi para a questão da diminuição doscoeficrentes que compóem as comoosrções ,n,ràrà". sáuJÀol ãrà,1-,iãüü'" 
"r"o", 

u prai",
:_"-.:IyF" de cenos serviços, posjroirita a riri"r,ç". ãããtl"-.iJili:;ê" ," caso marcprovavet, as reduçóes das hoÍas dos funcíonários. Agára em 

"" 
rrãt"noãlJ no," máqujna, aop-eracionalizaçáo quase sempre é a. mesma, mesmo tendo algumâ§ deras, rendimentomecánEo oú opeÍaqonal humano surFÍior a ou,kas, pelo stmples fató oá-O-fàntes taOrlcantesdestes equrpamentos. porém. as diminuiçóes à""t"" L"nàià-ntã "nL 

tevam a aa,embasamento para essa comissão de LicitêÉo d" q*, 
";;;ô;;iã, pãera trazer seriosnscos quanto à utilizaÉo destes recursos financeiros 

" 
prràpáL,iã"i" à5ãas comunidadesque se encontram na necessidade de 

-ter-suas ""rr"a"! 
,"drpàr"àà" 

-e- 
ãssim ler os seusdireitos de ir e vim conforme a ConstitutÇáo Federal.
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Deía feita, dianle dos fundamentos acima expostos no parecer Técnico doSetor de Engenharia do Município, opino peta desctassificaçáo dã;r"posú -

_ Diante de todo o exposto, deixamos a Comjssáo permanente de Licitaçáodeste munrcipio para anatisar cada c€so e assim tomar as Jevúã;;óiJànã;:
É o parecer, salvo melhorjuizo.

Alto AlegÍe do Pindaíé/MA, 25 de Maio de 2021.

Jtl-.\./ t, ( /,J<l,k- f *- J t/ z-
_ FABto HENR|qUE Dos sÀrvros t/ERÁs
Engenheirc Civit prcfeitwa Nunicipat de Alto Ai.g; d" Cnd.rqilA
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