Processo nO 50609.002077/2015-38

EDITAL N° 0051/2016-09 - CONCORRENCIA PUBLICA
RELATORIO FINAL DE JULGAMENTO

1) Relativamente a licitagao Publica na modalidade CONCORRENCIA, tipo "Menor Prego",
convocada pelo Edital nO 0051/2016-09, constante do Processo Administrativo
50609.002077/2015-38, ap6s proferida Sentenga a respeito do Mandado de Seguranga
nO 5019051-16.2017.4 .04 .7000/PR, a qual julgou improcedente a pretensao das impetrantes
Sociedad Anonima de Obras Y Servicios Copasa do Brasil e Construcap CCPS Engenharia
e Comercio S.A., mantendo assim inabilitado 0 Cons6rcio Construcap-Copasa, foi dado
prosseguimento aos trabalhos de julgamento das propostas apresentadas pelas licitantes,
relacionadas abaixo por ordem de classificagao provis6ria no certame:

ORCAMENTO DNIT: R$ 337.401.036,23 - mes/ano: maio/2016

VALOR DA PROP. (R$)
EMPRESA

Construtora Triunfo S.A
Cons6rcio Castilho-J.Malucelli
Cons6rcio Contorno Maringa (Barbosa Mello Paulista - Stenobras)
Cons6rcio Nova Maringa (Constran - Comsa)

226.057.761,35
294.958.405,36
327.613.280,64

SA

327.862.678,68

o

Cons6rcio Contorno Sui De Maringa (Construcap - Copasa) Inabilitado - (Envelope
aberto por forga do Mandado de Seguranga n° 5019051-16 .2017.4 .04 .7000/PR), apresentou
pro posta no valor de R$ 267.980.000,00.
2) Em concordancia com 0 Memorando Circular nO 01/2017/CGCLlDIREXIDNIT, 0 qual
estabelece em seu itE~m 07 que "a analise documental das composigoes de pregos
apresentadas pela empresa deve ser realizada pela area tecnica, no caso da Sede - a
Coordenagao Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes (CGCITIDIREX) e no caso
das Superintendencias - a Coordenagao de Engenharia, que avaliara a viabilidade da
proposta e os riscos operacionais e financeiros que a empresa esta disposta a correr,
devendo se manifestar com recomendagoes objetivas", as propostas de pregos foram
encaminhadas a Coordenagao de Engenharia, pela ordem de sua classificagao provis6ria no
certame .
3) Atraves da Nota Tecnica 1910/2017 (Integra constante dos Anexos I), a area tecnica
manifestou as seguintes recomendagoes, a respeito da proposta da empresa Construtora
Triunfo S.A.:
Conclusao da r~ota Tecnica 1910/2017: "Oiante do exposto e considerando que 0
item 17. 4 do Edita/ dita que a/guns erros evidenciados nas composic;oes de custos
unitarios poderao ser corrigidos pe/o ON/T, desde que atencJ(dos em sua essencia
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aos requisitos do objeto licitado - assim entendido como a observancia das
composir;oes prescritas no Projeto Executivo, eis que mais adequadas para a
realizar;ao da obra, tendo em vista as circunstancias particulares do objeto licitado torna-se possivel concluir que:
• Varias composir;oes de prer;os apresentadas pela Construtora Triunfo S.A. nao
estao aderentes ao Projeto Executivo, quer por propor solur;oes tecnol6gicas
diversas ao previsto, quer por deixar de considerar em seu bojo todos os materia is,
equipamentos, insumos e mao-de-obra necessarios para a perfeita execur;ao das
atividades;
• Varias composir;oes de prer;os apresentadas pela Construtora Triunfo S.A. indicam
expressamente terceirizar;ao de servir;os, contrario ao Edital;
• Varias composir;oes de prer;os apresentadas pela Construtora Triunfo S.A.
apresentam custos de insumos nao coerentes com os de mercado;
• A possivel aceitar;ao do DNIT das composir;oes apresentadas pela Construtora
Triunfo S.A. no presente processo administrativo de licita r;a0, ou seja, a aceitar;ao de
proposta incompativel com 0 Projeto Executivo elaborado e aprovado pelo DNIT com
indicar;ao expressa de terceirizar;ao e custos de insumos nao coerentes com os de
mercado, acarretaria em serias dificuldades na fiscalizar;ao do objeto a ser
executa do dado 0 elevado nivel de modificar;ao que a proposta se mostra frente ao
licitado pelo DNIT;
• Alem disso, tais alterar;oes impossibilitam a fiscalizar;ao em boa parte dos servir;os
a serem executados como, por exemplo, no caso dos servir;os de sinalizar;ao, uma
vez que na proposta da empresa estao expressamente como terceirizados e nao
in dica m, entre outros fatores, como previsto na composir;ao unitaria do projeto, a
quantidade de microesferas que serao utilizadas par metro quadrado de pintura
horizontal ficando 0 DNIT a sorte da quantidade que a empresa quiser usar no
servir;o. Notadamente isso ocorre em varias composir;oes.
Em sintese, observa-se que as composir;oes apresentadas pela Construtora
Triunfo S.A. nao atenderam em sua essencia aos requisitos do Edital e dificultam ou
impossibilitam a fiscalizar;ao do servir;o conforme a legislar;ao vigente e normas do
DNIT, bem como de determinar;oes e recomendar;oes do Tribunal de Contas da
Uniao e Controladoria Geral da Uniao. Entende-se, deste modo, que havendo Projeto
Executivo detalhado e nao havendo eventos que justifiquem a alterar;ao unilateral por
parte da Construtora Triunfo S.A. dos metodos e processos executivos para
realizar;ao das atividades, que as evid{mcias levantadas por meio desta analise
sao suficientes para propor a desclassifica~ao desta concorrente, face ao nao
atendimento ao item 13.6 do Edital em respeitar 0 contido no Projeto Executivo
detalhado da obra, assim como por ofertar custos de insumos em valores
significativameni"e menores que os cotados, nao coerentes com os de mercado, em
afronta ao item '1 7. 1 do Edital".
Oeste modo, a Comissao de Licita9ao decide acatar as recomendacoes da area tecnica
para julgar desclassificada a proposta da empresa Construtora Triunfo S.A. , em face do nao
atendimento ao item 13.6 do Edital em respeitar 0 contido no Projeto Executivo detalhado da
obra, assim como por ofertar custos de insumos em valores significativamente menores que
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os cotados, nao coerentes com os de mercado, em afronta ao item 17.1 do Edital.
4) Atraves da Nota Tecnica 2911/2017 (integra constante do Anexo II) , a area tecnica
manifestou as seguintes recomendagoes, a respeito da pro posta do Cons6rcio
Castilho - J.Malucelli:

Conclusao da Nota Tecnica 2911/2017: "Diante do exposto torna-se possivel
concluir que a proposta de prec;o apresentada pelo Cons6rcio Castilho - J. Malucelli
esta aderente ao Projeto Executivo contendo todos os materia is, equipamentos,
insumos e mao-de-obra necessarios para a perfeita execuc;ao das atividades,
conforme previsto no edital.
Em sintese, observa-se que as compos/~oes apresentadas pelo Cons6rcio
Castilho - J.Malucel/i atenderam em sua essencia aos requisitos do Edital, a
legisla~ao vigente e as normas do DNIT e sao suficientes para propor a
aceita~ao da proposta de pre~os desta concorrente".
Oeste modo, a Comissao de Licitagao decide acatar as recomendagoes da area tecnica
para aceitar a pro posta do Cons6rcio Castilho - J.Malucelli, a qual atendeu em sua
essencia aos requisitos do Edital , a legislagao vigente e as normas do ONIT.
5) Ap6s 0 exame e analise das Propostas , a Comissao declara vencedor do certame 0
Cons6rcio Castilho - J.Malucelli. com 0 preco global de R$ 294.958.405.36 (duzentos e
noventa e quatro milhoes, novecentos e cinquenta e oito mil , quatrocentos e cinco reais e
trinta e seis centavos).
Curitiba,
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ANEXO I

DEPARTA MENTO HA C/ONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANS PORTES

Superintendencia Regional do Parana

NOTA TECNICA

1910/2017

Interessado: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Superintendencia Regional no Estado do Parana

Assunto: Concorrencia Publica n. 0005112016-09

o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) promoveu licita9ao
sob 0 nu.mero de ordem 0051/2016-09, na modalidade de Concorrencia Publica, do tipo
"Menor Pre90", cujo

obj'~to

e a execu9ao, sob 0 regime de empreitada a pre90s unitarios,

dos servi90s necessario!) it realiza9ao das obras de Implanta9ao e Pavimenta9ao na
Rodovia BR-376/PR - Contorno SuI Metropolitano de Maringa, com extensao de 32,3
krn. 0 valor referencial das obras apurado no Projeto Executivo anexo ao Edital

e de

R$337.401.036,23 (trezentos e trinta e sete milh6es, quatrocentos e urn mil, trinta e seis
reais e vinte e tres centavos), na data-base maio/20 16.

De acordo com 0 os documentos produzidos no certame, estao habilitadas a participar as
empresas/cons6rcios abaixo relacionados, que apresentaram os seguintes valores para 0
perfeito atendimento ao Edital e execu9ao das obras e servi90s licitados (em ordem de
valor):

1

Construtora Triunfo S.A

R$ 226.057.761,35

2

Cons6rcio Castilho-J .Malucelli

R$ 294.958.405,36

3

Cons6rcio Contomo Maringa

R$ 327.613.280,64

4

Cons6rcio Nova Maringa

R$ 327.862.678,68

Superintendencia Regional no Estado do Parana

DNIT

TRANSPORTES, PORTOS
E AVIACAO CIVI L

Av. Victor Ferreira do Amaral, 1500 - Taruma
(41) 3361-7300 - CEP 82800-000 - Curitiba-PR
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DEPARTAMENTO HACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Superintendencia Regional do Parana
Chama aten9ao, numa prime ira analise, a significativa diferen9a entre
pela Construtora Triunfo S.A. (R$ 226 milhoes - menor valor) e

0

0

valor proposto

valor proposto pelo

Cons6rcio Castilho-J.Malucelli (R$ 295 milhoes - segundo menor valor). A diferen9a de
quase R$ 70 milhoes corresponde a uma redu9ao de aproximadamente 24% em rela9ao
ao segundo menor valor apresentado e levanta suspeita quanta it efetiva capacidade de
execu9ao do objeto licitado (exequibilidade).

o Edital preve algumas fiJrmas pelas quais deve ser aferida a exequibilidade das propostas
apresentadas, conforme reproduzido abaixo:

17.1- Criterios de aceitabilidade de pre(,:os:
Serao desclassificadas as propostas que:

b)

apresentarem pre(,:os globais manifestamente

inexequiveis,

assim

considerados aqueles que nao venham a ter demon strada sua viabilidade
atraves de documenta(,:ao que comprove que os custos dos insumos sao
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao
compativeis com a execu(,:ao do objeto do contrato.
b.1 Para fins de analise dos coeficientes de produtividade, serao
considerados os parametros das Normas Tecnicas do DNIT e os coeficiente
de consumos de insumos definidos nas Composi(,:ao de Custos Unitarios do
SICRO.

17.2 Consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licita(,:oes de
menor pre(,:o para obras e servi(,:os de engenharia, as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor or(,:ado pela Administra(,:ao, ou
b) valor or(,:ado pela Administra(,:ao.
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A forma mais imediata e aquela prevista no item 17.2 do Edital, que trata das propostas
manifestadamente inexequiveis. Segundo esse criterio, a apurayao deve ser feita de forma
comparativa direta com as demais propostas apresentadas. Procedendo conforme previsto
no Edital, apurou-se 0 seguinte resultado em relayao ao preyo global proposto:
Construtora Triunfo S.A.

R$ 226.057.761,35

Item 172 :.. "a" do Edital ...
Cons6rcio Castilho-J .Malucelli

R$ 294.958.405,36

Cons6rcio Contomo Maringa

R$ 327.613.280,64

Cons6rcio Nova Maringa

R$ 327.862.678,68

Media demais propostas

R$ 316.811.454,89

Limite inferior (70%)

R$ 221.768.018,43

Valor oryado pel a Administrayao

R$ 337.401.036,23

Limite inferior (70%)

R$ 236.180.725,36

Embora a proposta apresentada pela Construtora Triunfo S.A. tenha atendido 0 item 17.2
do Edital no que diz respeito aos valores globais, a pequena margem verificada, de
aproximadamente R$ 4,2 milhoes (cerca de 1,3% do valor oryado pela Administrayao),
indica que e necessario urn maior aprofundamento na proposta apresentada.

o grafico da Curva ABC dos principais itens do Edital (80%) assim demonstra:
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70% media

or~ado

da obra,

permite observar que para diversos itens os valores unitanos propostos pel a Construtora
Triunfo S.A. sao inferiores aos limites minimos prescritos no item 17.2 do Edital, mais
precisamente, conforme planilha apresentada abaixo, 18 (dezoito) dentre os 34 (trinta e
quatro) itens examinados nao passam no teste do valor unitano:
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Considerando que

0

I

custo unitario de referencia e calculado a partir das composiyoes,

eventual inexequibilidade podera ser aferida por meio de verificayao dos itens da
composiyao. Tal fato leva a averiguar de uma forma ainda mais contundente a
composi<;ao dos pre<;os unitarios ofertados pela Construtora Triunfo S.A.,

0

que se faz

tendo como ponto de partida alguns dos itens grafados na planilha acima, eleitos
conforme sua relevancia e grau de divergencia entre os demais preyOS or<;ados/propostos,
sendo avaliados no que diz respeito it aderencia ao Edital e exequibilidade da proposta.

Preliminarmente, convem elucidar que essa prerrogativa esta prevista no item 17.31 do
Edital, conforme reproduzido parcialmente abaixo:

17.3.1 - Ap6s a analise da proposta de preyOS da licitante que tiver apresentado
o menor preyo, serao analisadas suas composiyoes de preyOS unitarios. As
planilhas de composiyao de preyos unitarios que contiverem erros ou
discrepiincias relativos a quantitativos ou consumos de insumos serao
corrigidas pelo DNIT na forma indicada a seguir no item 17.4,

NT
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17.4 - As Propostas que atenderem em sua essencia aos requisitos do Edital
serao verificadas quanta aos seguintes erros, os quais serao corrigidos pelo
DNIT na forma indicada a seguir:

f. Erros quanta ao consumo de materiais nas composiyoes de custos
unitarios: serao alterados de acordo com
planilhas de composi~ao constantes do

0

consumo determinado nas

or~amento

do DNIT enos manuais

do SICRO II

Nesse sentido, observa-se no item 17.4 que alguns erros evidenciados nas composiyoes
de custos unitarios poderao ser corrigidos pelo DNIT, desde que atendidos em sua
essencia aos requisitos do Edital.

Mas quais sao os requisitos que em essencia devem ser atendidos para 0 cumprimento do
objeto licitado? A letra "b" do item l3.6 do Edital, reproduzido abaixo, impoe que
contratado de va executar a obra de acordo com

0

0

Projeto de Engenharia. Entende-se,

portanto, que os requisitos que deverao ser observados dizem respeito aos componentes
da obra, como materiais descritivos, calculos estruturais, desenhos, especificayoes
tecnicas e executivas, cronograma e planilhas de or9amento, reunidos no projeto
executivo.
13.6 - Carta da empresa licitante (sem grifo no original)
b) Que executani a(s) obra(s) de acordo com
Especifica~oes

0

Projeto de Engenharia,

Gerais para Obras Rodoviarias e demais Normas e

Instruyoes fomecidas pelo DNIT, Normas Tecnicas da ABNT e aquelas
complementares, as quais alocara todos os equipamentos, pessoal e
materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar urn
controle de qualidade adequado e prevenir e mitigar 0 imp acto sobre 0 meio
ambiente, sobre os usuarios e os moradores vizinhos, que demonstrara
rotineiramente a

Fiscaliza~ao 0

alcance em todos os

servi~os

e na obra

como um todo.
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Neste aspecto, relevante ressaltar que dentre os materiais disponibilizados no certamente
estava 0 Projeto Executivo da obra, que consiste no conjunto dos elementos necessarios
e suficientes it execu9ao completa da obra ou do servi90, conforme disciplinamento da
Lei no 8.666, de 1993, e das normas da Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas ABNT.

o

Manual de Custos Rodoviarios confeccionado pelo DNITI aponta a relevancia do

Projeto Executivo para a. obra:

As atividades de projeto e planejamento devem traduzir a obra em urn elenco
de serviyos, com respectivas quantidades e unidades de medida, de tal forma
que, realizados todos eles, a obra rodoviaria projetada estani completa e
acabada.

Essa tarefa implica, em primeiro lugar, a seleyao da tecnologia de execuyao a
ser empregada para a realizayao de cada urn dos serviyos que compoem a obra.
Assim, cada composiyao reflete uma opyao tecnol6gica, que e funyao do
planejamento da obra. Como tal, tern que levar em conta

0

conjunto de

circunstancias que caracterizam 0 meio onde seu emprego esta sendo cogitado,
dentre as quais nao podem ser omitidos: as especificayoes e as quantidades dos
serviyos a realizar contidos no Projeto Final de Engenharia, as caracteristicas
dos materiais naturais a serem trabalbados, as distancias de transporte
previstas,

0

cronograma da obra,

0

elenco qualitativo e quantitativo de mao-

de-obra e de equipamentos de que se podera dispor, as condiyoes climaticas da
regiao onde se localiza a obra e a logistica do empreendimento. A seleyao da
tecnologia, sujeita as condicionantes acima, sera feita sempre com vista a
conciliar dois objetivos: eleger a melbor tecnica de execuyao com maior
economicidade.

E necessario esclarecer que nem sempre tais obj etivos sao

convergentes, impondo-se, na maior parte dos casos, uma soluyao de
compromisso, ditada pelo born senso.

1 BRASIL, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria GeraL Manual de custos rodovillrios.
3. ed. - Rio de Janeiro, 2003 . 7 v. em 13. v. I: Metodo\ogia e conceitos.
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Deste modo, conforme ja exposto, 0 Projeto Executivo complementa 0 Projeto Basico e
contem todos os elementos para a execu9ao completa da obra, como materiais descritivos,
calculos estruturais, desenhos, especifica90es tecnicas e executivas, cronograma e
planilhas de or9amento, alem dos equipamentos necessarios para a consecu9ao dos
servi90s. Alem disso, 0 Projeto Executivo contempla tambem urn or9amento detalhado,
com 0 nivel de precisao adequado, obtido atraves do levantamento de quantidades e de
materiais, servi90s, equipamentos e sele9ao das composi90es mais adequadas para
realiza-Ios, tendo em vista as circunstancias particulares a cada caso.

Portanto, e essencial que as propostas apresentadas pelos licitantes obede9am as
composi90es prescritas no Projeto Executivo, eis que mais adequadas para a realiza9ao
da obra, tendo em vista as circunstancias particulares do objeto licitado.

Postas tais coloca90es, passa-se a analisar alguns itens do or9amento apresentado pela
Construtora Triunfo S.A., eleitos conforme sua relevancia e grau de divergencia entre os
demais pre90s or9ados/Propostos, sendo avaliados no que diz respeito a aderencia ao
Edital e exequibilidade da proposta.

METODOLOGIA DE EXECU<;AO DIVERGENTE

Conforme exposto anteriormente, e essencial que as propostas apresentadas pelos
licitantes obede9am as composi90es prescritas no Projeto Executivo, eis que mais
adequadas para a realiz8.9aO da obra, tendo em vista as circunstancias particulares do
objeto licitado.
No entanto, analisando as composi90es de custo unitario apresentadas pela Construtora
Triunfo S.A., observa-se que foi proposto para alguns servi90s 0 emprego de tecnologia
diversa da prescrita no projeto executivo. Vejamos alguns exemplos:
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Proposto 0 emprego de tecnologia diversa da prescrita no projeto executivo. Na
indica9ao de uso de 'forma metalica ", nao restou clara a forma9ao do pre90 por unidade
de consurno, urna vez que foi retirada a quebra de 10% (altera9ao no consurno) e e
sabido que existe limita9ao de uso por fOrma.

Proposto 0 emprego de tecnologia divers a da prescrita no projeto executivo. Previu a
"escava~iio

utiliza9ao de "Retroescavadeira Massey Ferguson" para urn servi90 de

manual".

Proposto 0 emprego de tecnologia diversa da prescrita no projeto executivo. Previu a
"escava~iio

utiliza9ao de "Retroescavadeira Massey Ferguson" para urn servi90 de

manual".

Observa-se em outras composi90es apresentadas, que houve manifesta manipula9ao dos
equipamentos selecionados para a execu9ao dos servi90s, desnaturando a forma prevista
no Projeto Executivo. Em decorrencia dessas altera90es, muitos dos servi90s passaram a
apresentar

urna produtividade

significativamente superior aquelas

obtidas

se

considerados os parametros das Normas Tecnicas do DNIT. Vejamos alguns exemplos:

Produ9ao SICRO: 121 ,000 m 3 /h

Produ9ao SICRO: 1,000 m3 /h

I Produ9ao Triunfo: 230,000 m /h
3

Produ9ao Triunfo: 15,000 m 3 /h
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Produ9ao SICRO: 75,000 tIh

Produ9ao SICRO: 75,000

I Produ9ao Triunfo: 130,000 tIh

t l h l Produ9ao Triunfo: 130,000 tIh

SERVIC;::O COM AUSENCIA DE MATERIAIS/INSUMOS

Analisando por amostragem as composi90es de custo unitano apresentadas pela
Construtora Triunfo S.A., constatou-se que ao menos em um dos servi90s or9ados deixouse de considerar na composi9ao 0 valor do principal material/insumo, desnaturando a
essencia da proposta:

A composi9ao de pre90 unitario deste servi90 demonstra que os equipamentos, materiais
e mao de obra a serem utilizados

e completamente discrepante

daquela prescrita no

projeto executivo.

SERVIC;::OS COM ALTERA(:Ao NA COMPOSlc;::Ao DA EQUIPE

Notou-se em algumas composi90es apresentadas pela Construtora Triunfo S.A,
especialmente naquelas nao constantes no SICRO II - Pre90s Novos (PN), que houve a
retirada da figura do Encarregado de Turma na composi9ao da equipe (mao-de-obra), a
exemplo das apresentadas abaixo:
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·PN-23.f

PN -24.1

PN-3.o

Wi '(I=t2,7mm

.Fomec~;C~Fte; e';CD:I~~~~rij~;fa,os;'CP:d 199:
.".

""~.:'

..

"

-~

..

Ao proceder desta forma, cria-se uma situa9ao de concorrencia desleal em rela9ao as
demais licitantes, que ordinariamente obedeceram a todos os arranjos construtivos
previstos no projeto executivo para formata9ao do servi90 e precifica9ao.

SERVIC;OS TERCElRIZADOS

Analisando por amostragem as composi90es de custo unitario apresentadas pela
Construtora Triunfo S.A., nota-se que houve indica9ao expressa de que ao menos os
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servi90s abaixo elencados teriam sua execu9ao terceirizada. Tal pratica afigura-se como
sub-empreitada previa, sem anuencia da Administra9ao e, portanto, em desacordo com as
regras do Edital:

4

S 06'iO()32 .

DIVERGENCIA DE PREGOS

Analisando por amostragem as composi90es de custo unitario apresentadas pela
Construtora Triunfo S.A., constatou-se que ao menos em urn dos servi90s houve 0
lan9amento de val ores distintos para 0 mesmo item:

Embora tenha sido apresentado apenas urna composi9ao para 0 custo unitario desta
atividade, nota-se no "Quadro 09 - Planilha de Prefos Unitarios" apresentado pel a
..... . . .'

Construtora Triunfo S.A. a indica9ao de ao menos 3 (tres) valores distintos para 0
mesmo item: R$ 35,88 (trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), R$ 15,93 (quinze
reais e noventa e tres centavos) e R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos), nao
havendo como certificar qual 0 correto valor para a execu9ao da atividade.

CUSTOS DOS INSUMOS NAO COERENTES COM OS DE MERCADO
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A par dos achados apontados acima e atuando de forma complementar, procedeu-se

a

uma verifica9ao por amostragem dos valores apresentados pel a Construtora Triunfo S.A.
quanto aos custos dos insumos/materiais que compoe a forma9ao dos pre90s unitanos dos
servi90s propostos. Para a amostra eleita, os resultados obtidos foram os seguintes:
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3.378,54
580
9,56
7,53
32,94
1866
3.720,81
10,60
25,50
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1653
26794
696 87
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721
264,70
1.05881
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15,65
22,42
3 .370,00 .3J78,54
5,80
5,80
9,55
9,00
7,53
6,50
!
32,94
32,94
18.66
18.65
1 3.720,8 1
3.720,81
10,60
10,00
25,00
5,50 ,
5,50
26,50
- I
594,00
594,23
45,90
. 45,90.1
I
16,50
265,00
267,94
696.87
695,00.
135,05
135,00
7,21
7,30
' 264,00
264,70
1.058,00
1.058,81
535,00
538,05
315,00
317,00
129,65
129,65
250.66 '
250.00 1
I
19,45
19,45

,

,

19,92
.21 ,61
3.378.54 3.375,69
5,80
5,80
9,56
9,37
7,53
7,19
32,94
. 32,94
18,66
18,66
3.720,81 . 3.720,81
10,60 ,
10,40
25,50 i
25,25
5,50
5,50 i
27,01
26,76
594,23 ' 594,15
45,90
45,90.
16,53
16,52
267,94
266,96
696.87
696.25
135,05
135,03
7,21
7,24
264,70
264,47
1.058,81 1.058,54
538,05
537,03
317,87 ' 316,62
129,65 , 129,65
250,66 i 250.44
19,45
19,45 I

media .
-52,34%
-61 82"10
-1193%
-4914%
-5387%
-3360%

-58,51%
-1964%

-5707%

-51 ,86% ;
-5858%
-11 ,85% 1
-4914% 1
-52,93%i
-3043%
-55,95% '
-7465%
-5217% '
-6971% 1
-58,10%
- 1964% '
-5825% ;
-25,95%
-58,82"10
-5967%

-5438%
-88,96%
-4860%
-20,56% 1
-36,ll% i
-57,07% i

Constata-se dos dados apresentados na tabela acima, que para diversos insumos/materiais
os valores apresentados pela Construtora Triunfo S.A. foram significativamente
inferiores

a cota9ao de mercado efetuada por ocasiao do projeto executivo, assim como

inferiores aos valores apresentados pelas demais licitantes.
Adicionalmente, constata-se que a Construtora Triunfo S.A tambem deixou de seguir 0
contido no Projeto Executivo, ao propor que determinados insurnos fossem produzidos
localmente e nao adquiridos comercialmente, como no caso da brita comercial (produzida
em central de britagem), po de pedra (material de preenchimento arenoso), pedra de mao/
rachao (produzidos) e concreto (usina de concreto).
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Ao proceder desta forma, cria-se uma situa<;ao de concorrencia desleal em rela<;ao as
demais licitantes, que ordinariamente obedeceram a todos os arranjos construtivos
previstos no projeto executivo para formata<;ao do servi<;o e precifica<;ao.

CONCLUSOES

Diante do exposto e considerando que

0

item 17.4 do Edital dita que alguns erros

evidenciados nas composi<;oes de custos unitados poderao ser corrigidos pelo DNIT,
desde que atendidos em sua essencia aos requisitos do objeto licitado - assim entendido
como a observancia das composi<;oes prescritas no Projeto Executivo, eis que mais
adequadas para a realiza<;ao da obra, tendo em vista as circunstancias particulares do
objeto licitado - toma-se possivel concluir que:

•

Vadas composi<;oes de pre<;os apresentadas pela Construtora Triunfo S.A. nao
esmo aderentes ao Projeto Executivo, quer por propor solu<;oes tecnol6gicas
divers as ao previsto, quer por deixar de considerar em seu bojo todos os materiais,
equipamentos, insumos e mao-de-obra necessados para a perfeita execu<;ao das
atividades;

•

Varias composi<;oes de pre<;os apresentadas pela Construtora Triunfo S.A.
indicam expressamente terceiriza<;ao de servi<;os, contrado ao Edital;

•

Varias composi<;oes de pre<;os apresentadas pela Construtora Triunfo S.A.
apresentam custos de insumos nao coerentes com os de mercado;

•

A possivel aceita<;ao do DNIT das composi<;oes apresentadas pela Construtora
Triunfo S.A. no presente processo administrativo de licita<;ao, ou seja, a aceita<;ao
de proposta incompativel com

0

Projeto Executivo elaborado e aprovado pelo

DNIT com indica<;ao expressa de terceiriza<;ao e custos de insumos nao coerentes
com os de mercado, acarretaria em serias dificuldades na fiscaliza<;ao do objeto a
ser executado dado 0 elevado nivel de modifica<;ao que a proposta se mostra frente
ao licitado pelo DNIT;
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•

Alem disso, tais altera!;oes impossibilitam a fiscaliza!;ao em boa parte dos servi!;os
a serem executados como, por exemplo, no caso dos servi!;os de sinalizayao, uma
vez que na proposta da empresa estao expressamente como terceirizados e nao
indicam, entre outros fatores, como previsto na composiyao unitaria do projeto, a
quanti dade de microesferas que serao utilizadas por metro quadrado de pintura
horizontal ficando

0

DNIT a sorte da quanti dade que a empresa quiser usar no

serviyo. Notadamente isso ocorre em vanas composiyoes.

Em sintese, observa-se que as composiyoes apresentadas pela Construtora Triunfo S.A.
nao atenderam em sua essencia aos requisitos do Edital e dificulta ou impossibilita a
fiscaliza!;ao do serviyo conforme a legislayao vigente e normas do DNIT, bern como de
determinayoes e recomendayoes do Tribunal de Contas da Uniao e Controladoria Geral
da Uniao. Entende-se, deste modo, que havendo Projeto Executivo detalhado e nao
havendo eventos que justifiquem a alterayao unilateral por parte da Construtora Triunfo
S.A. dos metodos e processos executivos para realizayaq das atividades, que as evidencias
levantadas por meio desta analise sao suficientes para proper a desclassificayao desta
concorrente, face ao nao atendimento ao item 13.6 do Edital em respeitar

0

contido no

Projeto Executivo detalhado da obra, assim como por ofertar custos de insumos em
valores significativamente menores que os cotados, nao coerentes com os de mercado,
em afronta ao item 17.1 do Edital.

/
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ANEXO II

nO 50609.00207712015-38

DEPARTAMENTO NACIO HAL OlE INFRAESTRUTURA DE TRA NSPORTES

Superintendencia Regional do Parana

NOTA TECNICA

2911/2017

Interessado: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Superintendencia Regional no Estado do Parana

Assunto: Concorrencia Publica n. 0005112016-09

o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) promoveu licita~ao
sob

0

nu.mero de ordem 005112016-09, na modalidade de Concorrencia Publica, do tipo

"Menor Pre~o", cujo objc~to e a execu~ao, sob 0 regime de empreitada a pre~os unitarios,
dos

servi~os

necessarlos it

realiza~ao

das obras de

Implanta~ao

e

Pavimenta~ao

na

Rodovia BR-376/PR - Contomo SuI Metropolitano de Maringa, com extensao de 32,3
Ian. 0 valor referencial das obras apurado no Projeto Executivo anexo ao Edital

e de

R$337.401.036,23 (trezentos e trinta e sete milhoes, quatrocentos e urn mil, trinta e seis
reais e vinte e tres centavos), na data-base maio/2016.

De acordo com 0 os documentos produzidos no certame, estao habilitadas a participar as
empresas/consorcios abaixo relacionados, que apresentaram os seguintes valores para 0
perfeito atendimento ao Edital e

execu~ao

das obras e

servi~os

licitados (em ordem de

valor):

I

Construtora Triunfo S.A

R$ 226.057.761,35

2

Consorcio Castilho-J .Malucelli

R$ 294.958.405,36

3

Consorcio Contomo Maringa

R$ 327.613.280,64

4

Consorcio Nova Maringa

R$ 327.862.678,68
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o Edital preve algumas formas pelas quais deve ser aferida a exequibilidade das propostas
apresentadas, conforme reproduzido abaixo:

17.1- Criterios de aceitabilidade de pre90s:
Serilo desclassificadas as propostas que:

b) apresentarem pre90s globais manifestamente inexequiveis,

assim

considerados aqueles que nile venham a ter demonstrada sua viabilidade
atraves de documenta9ilo que comprove que os custos dos insumos silo
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade silo
compativeis com a execu9ilo do objeto do contrato.

b.l Para fins de analise dos coeficientes de produtividade, serilo
considerados os parametros das Normas Tecnicas do DNIT e os coeficiente
de consumos de insumos definidos nas Composi9ilo de Custos Unitarios do
SICRO.

17.2 Consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licita90es de
menor pre90 para obras e servi90s de engenharia, as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor or9ado pela Administra9ilo, ou
b) valor or9ado pela Administra9ilo.

A forma mais imediata e aquela prevista no item 17.2 do Edital, que trata das propostas
manifestadamente inexequiveis. Segundo esse criterio, a apurac;ao deve ser feita de forma
comparativa direta com as demais propostas apresentadas. Procedendo conforme previsto
no Edital, apurou-se 0 seguinte resultado em relac;ao ao prec;o global proposto:

Construtora Triunfo S.A.

R$ 226.057.761,35

Item 17.2 .,..."a" do Edital
Consorcio Castilho-J .Malucelli

R$ 294.958.405,36
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Cons6rcio Contomo Maringa

R$ 327.613.280,64

Cons6rcio Nova Maringa

R$ 327.862.678,68

Media demais propostas

R$ 316.811.454,89

Limite inferior (70%,)

R$ 221.768.018,43

Item 17.2 - ""b" do Edital
Valor or~ado pela Administra~ao

R$ 337.401.036,23

Limite inferior (70%]1

R$ 236.180.725,36

Da analise da tabela anterior verificamos que a proposta apresentada pelo Cons6rcio
Castilho-J. Malucelli atende integralmente 0 item 17.2 do Edital.

Ap6s a verifica~ao dos criterios de exequibilidade da proposta do Cons6rcio Castilho-J.
Malucelli passamos a verificar as

Composi~5es

de Custo Unitarios CPU'S doravante

denominada simplesmente de CPU da proposta. Da analise das CPU notamos duas
situa~5es

que careceram de verifica~ao: os valores das composi~5es auxiliares e diferen~a

na apresenta~ao na parcela de transporte de algumas
verifica~5es

composi~5es.

A seguir expomos as

destes dois itens.

COMPOSI<;OES AUXILIARES

Da analise das CPU auxiliares da proposta do Cons6rcio Castilho-J. Malucelli notamos
algumas dessas apresentavam valor maior do que as previstas no Projeto, sao elas:
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Forma comum de madeira
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1 A 01 78001

Obten~ao

1 A 01 891 01

Escava~ao

VALQR

' VALO~

.,

DESCRl~io"
": "',.'

CODI<iO

.,

.

~

'.

a~o

'

CA 50

de grama para replantio
Manual de vala em material de 1a cat
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•

,-

II;

--

69,43

68,46

7,57

7,26

2,11

2,05

58,91

53,70
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Apos observadas as

diferen~as

nas quatro

composi~6es

auxiliares passamos

uma analise pormenorizada de cada uma delas para verificar

0

motivo de tal

enta~

para

diferen~a.

Da analise detalhada verificou-se que a diferen~a se deve unicamente dos valores para a
mao de obra, conforme pode ser verificado as fls. 1191 a 1198 com pre~os grifados em
amarelo, sendo que na proposta em pauta foram adotados valores ligeiramente maior do
que no projeto.

Ocorre que ao observanllos tal

diferen~a

notamos que as

composi~6es

auxiliares e

principais do projeto do DNIT nao observou a CONVEN<;AO COLETIVA DE
TRABALHO 2016/2017, anexas as tres primeiras paginas as fls. 1199 a 1201, vigente na
data de abertura que vigorou entre 10 de junho de 2016 a 31 de maio de 2017 e que seria
a conven~ao do pi so salarial que vigoraria durante as obras.

Tal

situa~ao

programa~ao
mar~0/2015,

se deve ao fato de

0

DNIT ter publicado

0

edital em 29/02/2016, com

para entrega das propostas em 15/04/2016 e data base do SICRO de
que devido a

corre~6es

a

licita~ao

foi adiada e que as propostas foram

entregues 15.02.2017 com data base de Maio/2016. Como a obra seria, notadamente,
executada posteriormente apos 10 de junho de 2016, visto que as propostas foram
entregues em fevereiro de 2017, entendemos como correto a licitante ter utilizado a
conven~ao

(base salarial minima) que vigorara durante a execu~ao das obras.

Notamos, portanto, que nao foi verificada qualquer

incorre~ao

na proposta apresentada,

nesse quesito, uma vez 8l mesma respeitou 0 pi so salarial obrigatorio, conforme edital, e
ainda que tais pre~os auxiliares nao alteraram para maior 0 valor das

composi~6es

ou principais, ou seja, nao extrapolou os valores permitidos no edital para cada

finais

servi~o

unitano licitado.
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Como relatado no prearnbulo desta nota foi observada

diferen~a

na

apresenta~ao

na

parcela de transporte de algumas composi~oes.
Do exame das

composi~oes

unitarias verificamos que a licitante apresentou uma

composi~ao

auxiliar para cada transporte ou inves de inserir tal parcel a diretamente na

composi~ao

principal sendo, portando, meramente uma forma diferente de apresentar os

mesmos cruculos.

Ap6s analisadas todas as
,..- -.

composi~oes

de transportes notamos que nao ha qualquer

possivel prejuizo ao DNIT, as obras e a

fiscaliza~ao

pelo melhor detalhamento do

transporte na proposta, inclusive observa-se que tal pratica melhor detalha

0

custo da

parcela do transporte para cada insumo.
incorre~ao

Deste modo salientamos que nao foi verificada qualquer
apresentada, nesse quesito, uma vez a mesma respeitou

0

na proposta

detalhamento minimo,

conforme edital, bern como apresentou proposta melhor detalhada.

CONCLUSAO

Diante do exposto toma-se possivel concluir que a proposta de

pre~o

apresentada pelo

Cons6rcio Castilho-J .Malucelli esta aderente ao Projeto Executivo contendo todos os
materiais, equipamentos, insumos e mao-de-obra necessanos para a perfeita execu~ao das
atividades, conforme previsto no edital.
Em sintese, observa-se que as

composi~oes

apresentadas pelo Cons6rcio Castilho-J.
legisla~ao

Malucelli atenderam em sua essencia aos requisitos do Edital, a
normas do DNIT e sao suficientes para propor a
concorrente.

aceita~ao

da proposta de

vigente e as
pre~os

desta
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