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PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL REFERÊNCIA AO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº202107050011 - PE. 

 

I. DA SINTESE FÁTICA: 

Trata-se de parecer técnico referente a habilitação técnica 

relativa ao processo licitatório nº 20210750011 - PE, cujo o 

objeto é a contratação de Contratação De Empresa para a prestação 

dos serviços de coleta, transporte e destinação final 

(incineração), do material de descarte e rejeito hospitalar, em 

atendimento a secretaria municipal de saúde de Moju-PA. 

 

II. SUMÁRIO EXECUTIVO:  

Objeto: Documentos Técnicos de proposta de preço; 

Referência 20210750011 -PE; 

Data da Análise: 14/02/2022; 

Objetivo: Emissão de Parecer Técnico quanto ao atendimento dos 
condicionantes do edital de contratação N 01/2022- CPL - PMM; 

Licitante: RER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 

 

III. METODOLOGIA APLICADA: 
 

Análise comparativa da documentação apresentada 

 

IV. DA ANÁLISE TÉCNICA: 

 

Documentos: 

 Carta Proposta Comercial 
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 Orçamento 

 Composições Analíticas 

 Cronograma Físico – Financeiro 

 Discriminação de Encargos Sociais 

 Composição do BDI 

 

Da Análise da Carta Proposta Comercial 

 

 Identificamos que a Proposta para Execução dos Serviços 
Objeto do Edital nº 045/2021 – CP está menor que o valor orçado 
pelo projeto básico. 

 

Da Análise do Orçamento 

 

 Identificamos que a Proposta para Execução dos Serviços 
Objeto do Edital nº 045/2021 – CP está menor que o valor orçado 
pelo projeto básico; 

 

 Não foram observadas discrepâncias quanto a quantidades, 
unidades e valores comparados com o projeto básico; 

 

 Valor da Proposta: R$ 179.760, 00 – Cento e setenta e nove 
mil setecentos e sessenta reais;  

 

Da Análise das Composições Analíticas 

 

 Achados: 

      Conforme tabela disponibilizada no TR, a periodicidade 
mínima para a coleta do lixo hospitalar para a unidade mista de 
saúde e hospital divino espirito santo deverá ocorrer de forma 
semanal, e demais UBS E POSTOS DE SAÚDE coleta quinzenal, a 
licitante apresenta em suas composições de custo, composição 01 
que serão trabalhados 6 dias no mês com uma frente de trabalho, 
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percorrendo diariamente 1360 km para a realização dos trabalhos, 
desta forma esse coeficiente afeta diretamente seus valores 
unitários em sua composição final, todavia as distâncias de 
coleta, logística dos horários de coleta estabelecidos no termo 
de referência torna-se inexequível a condução de somente uma 
frente de trabalho, sendo a adição  para que se torne praticável 
o serviço na logística demonstrada a necessidade de  adição de 
novos insumos, fator este que afeta diretamente do valor final do 
licitante.  

     A licitante apresenta DMT = 1360 km, levanto em consideração 
somente a distância do município de Moju e ponto final de bota 
fora, não levando em consideração os pontos de coleta na zona 
rural do município, conforme prevê o termo de referência, sendo 
que alguns pontos estão a mais de 150 km da zona urbana, em sentido 
oposto a PA 150, caminho do destino final do material coletado, 
conforme explicita a licitante, fator este que afeta diretamente 
o custo do serviço. 

 

Da Análise da composição do BDI.   

 

     Em análise a composição do BDI constatou-se que a licitante 
apresenta BDI de 28,25 %, todavia ao analisar-se a soma dos 
percentuais dos itens compostos do BDI verifica-se que o mesmo, 
de acordo com valores apresentados é de 25,08 % e não 28,25% 
conforme empregado em sua composição 7 “descrição dos custos” 
fator este que afeta diretamente seu preço final.     

V. DO PARECER: 

     Mediante análise exposta este profissional, devidamente 
qualificado emite parecer desfavorável quanto ao atendimento 
aos condicionantes a proposta de preços do edital nº 001/2022 
em desfavor da empresa RER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 

 

S.M.J, é o parecer. 

Moju, 14 de Fevereiro de 2022. 

Edmilson S. da Silva Junior 

Engenheiro Civil 

151608875-1 CREA/PA. 
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