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Montes Claros/MG, 07 de dezembro de 2021. 

 

Excelentíssimo Senhor 

ALEXANDRO COSTA CÉSAR 

Prefeito do Município de Pirapora 

Rua Ant. Nascimento, 274, bairro Centro, Pirapora/ MG 

 

 

A/C Setor de licitações 

 

Assunto: Parecer-EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021 PROCESSO 

LICITATORIO 072/2.021 — Análise de Questionamento 

 

Prezados, 

 

CARVALHO AMARAL CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n° 16.783.066/0001-35, localizada 

Av. Mestra Fininha, n° 726, Centro, Montes Claros/MG, CEP: 39403-222, telefax: (38) 3222-

1386, na qualidade de contratada para prestação de serviços de assessoria técnica em engenharia 

ao Município de Pirapora/MG, considerando solicitação da CPL para manifestação acerca de 

impugnação ao edital apresentada pela empresa CJR Engenharia, vem expor e requerer o quanto 

segue. 

 

b) Inclusão nas planilhas orçamentárias os itens referentes à Administração local da obra; 

mobilização e desmobilização de obra; instalações de canteiro de obra; manutenção de 

canteiro de obras; carga de material demolido em caçamba e transporte de material 

demolido em caçamba. 

 

Não assiste razão a empresa impugnante quanto à exigência 

de acréscimo de tais serviços as planilhas orçamentarias, visto: 

Sobre a administração local de obra, pelo entendimento do 

setor de engenharia, não cabe a obra licitada, por se tratar de uma obra de condução simples, que 

não demanda de mão de obra especializada ou de mão de obra tecnica no local em tempo integral. 

Deve ser levado em consideração também que, além de o BDI calculado em planilha contemplar 
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um percentual relativo a essa Administração Central, a obra, para critérios de licitação, foi 

separada em vários lotes, um para cada edificação, o que beneficia as empresas participantes 

quanto a possibilidade de empresas com menor mão de obra disponível possam estar concorrendo 

a(s) reformas. 

Quanto ao canteiro de obra, entende-se que, a(s) empresa(s) 

vencedora(s) das obras de reforma poderão fazer uso dos próprios espaços das escolas e UBSs 

para disposição de materiais, ferramentas e uso de sanitários. 

Valores referentes a mobilização e desmobilização são vistos 

como imprescindíveis a planilha orçamentaria quando o tipo de obra demanda de um maquinário 

de médio ou grande porte, como pavimentações urbanas e rodoviárias, pontes e obras portuárias, 

obra que envolvam terraplanagem de área, etc., o que não é o caso da obra objeto de licitação, 

que envolve reformas básicas nas edificações (pinturas, reparos hidrossanitários, elétricos, 

demolições de alvenarias, revestimentos e pisos, trocas e execução de novas esquadrias, reparos 

nas coberturas, reparos e execução de pisos, etc.). 

Quanto ao chamado Bota-fora, questionado na impugnação 

como carga e transporte de material em caçamba, cabe a própria contratante, a Prefeitura 

Municipal, sua coleta em caçamba e transporte até o local correto, não sendo passível de 

questionamento. 

 

c) Proceder a revisão da composição do BDI para adequação à legislação municipal, como 

também necessária a revisão da data base do orçamento de referência 

 

Não assiste razão a empresa impugnante quanto à exigência 

de alteração da composição do BDI fornecido pelo município, visto a analogia de cálculo 

Empregada estar de acordo com o Acórdão Nº 2622/13 da Lei 13.161 de 31/08/15, nem exigência 

de atualização da data base do orçamento, que foi elaborado considerando a base SEINFRA 

07/2021, última disponibilizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de 

Minas Gerais. 

 

d) Alterar o regime de execução contratual para empreitada por preços unitários 

 

De acordo com a Lei 8.666/1993, utiliza-se a empreitada por preço global quando se 

contrata a execução da obra ou serviço por preço certo e total.  

O artigo 47 da Lei 8.666/1993 exige que, nas contratações por preço global, a 
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Administração disponibilize, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários 

para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo 

conhecimento do objeto licitado.  

Assim, considerando que se trata de obra de reforma de pequeno vulto, sem nenhuma 

complexidade e onde os itens foram devidamente levantados e quantificados, desnecessária a 

alteração do regime de contratação/execução. 

 

 

                                          _________________________________ 

                                               GABRIEL VINICIUS MARTINS 

                                        ENGENHEIRO CIVIL – CREA 230.779/D 
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