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HISTÓRICO 

Prezada pregoeira, 

Ao respeitosamente cumprimenta-la, sirvo-me desta para encaminhar análise 

técnica da empresa licitante ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, arrematante do Pregão 

Eletrônico n°20/2021. Informo que a Análise da documentação complementar técnica, 

realizada pela Comissão Técnica Especial para análise e iulgamento das 

amostras/catálogos/documentação técnica exigidos nos processos de Licitacão da Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR  foi favorável a proposta da licitante e assim, 

encaminho o Relatório de Análise Técnica em anexo. 

Sendo o que tinha para o momento, agradeço vossa atenção e apresento votos 

de apreço e respeito. 

ROMUALDO 	SALGADO  JUNIOR  

Secretario 	nicipai de Serviços Urbanos 

Enviado por: D 	de entrega: Horário: Recebido por: 

SEMSUR 18iio/oz.i. 10- y,' 
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RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 	20/2021 
Licitante interessada: 	 ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA 

Trata-se de análise técnica em processo de licitação para Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de iluminação pública no Município de Dourados-MS, 
compreendendo a execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva e serviços 
eventuais de melhorias e instalações de pequena monta do sistema de iluminação pública e 
ornamental, incluindo a utilização de veículos, materiais, mão de obra e equipamentos. 

Antes de adentrarmos à análise propriamente dita, cabe destacar que "As exigências contidas 
nos autos do processo em comento (edital, termo de referência e apêndices), nas legislações, 
normas e resoluções devem ser atendidas pela Contratada, assim como suas eventuais atualizações. 
Ou seja, os quantitativos contidos no Apêndice E, são o mínimo necessário para atender a 
necessidade do Município. 

Considerando que na justificativa — APÊNDICE B do Termo de Referência, encontramos: 

"Considerando que a apresentação de planilhas de composição de pregos norteará as empresas 
licitantes na elaboração de suas próprias propostas. Nelas as licitantes poderão ter conhecimento do 
custo médio dos serviços a serem realizados em Dourados, quantitativo de mão de obra, 
equipamentos, materiais dentre outros a serem utilizados para a execução dos serviços que se 
pretende licitar";(grifo nosso) 

Ainda, no mesmo Apêndice temos que os quantitativos são mínimos, ou seja, não se 
espera propostas com quantitativos menores ainda, já que seriam o mínimo necessário para atender 
a demanda de um município do porte de DOURADOS, como expresso no Estudo Técnico Preliminar: 

Insta acrescentar que tais quantitativos foram objeto de estudo, analisando as demandas 
executadas pela própria secretaria interessada, bem como com base nas ordens de serviços geradas 
pelo disque lâmpadas e demais solicitações dos munícipes que chegam via  e-mail  e até mesmo 
pessoalmente. 

"CONSIDERANDO que por ocasião do certame, as propostas serão analisadas pela 
Administração Pública conforme exigência do Edital, sendo oferecida às licitantes participantes 
igualdade de condições, em nome do Principio da Razoabilidade e da Economicidade, onde as 
planilhas apresentadas têm por objetivo dar um norte às empresas licitantes para que estas possam 
apresentar suas próprias propostas, dentro de sua capacidade e potencial em realizar os serviços 
licitados. As planilhas apresentam valores estimados, próximos dos reais, com quantitativos 
mínimos necessários";  (grifo nosso) 

Feitas as considerações iniciais, passemos â análise técnica dos itens do edital a seguir. 

Esta equipe técnica de engenheiros da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e membros 
da Comissão Técnica Especial para análise e julgamento das amostras/catálogos/documentação 
técnica exigidos nos processos de Licitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR, 
nomeada pelo decreto municipal N° 326, de 04 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial de 
n°5408, constatou que os documentos apresentados pela empresa licitante ILUMITECH 
CONSTRUTORA LTDA, estão de acordo com o exiqido em edital, senão veiamos:  

Inicialmente, recebemos as planilhas preenchidas pela licitante, e assim, realizou-se a análise 
técnica requerida. 
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A licitante apresentou as seguintes planilhas de composição de custos e demais descrições 
que compõe o Apêndice E, conforme solicitado em edital e disponibilizado para preenchimento das 
licitantes interessadas: 

El — RESUMO 

E2 — CRONOGRAMA 

E3 — COMPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 

E4 — PLANILHA DE RECURSOS 

E5 — ENCARGOS 

E6 — BDI 

E7 — COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MELHORIAS E INSTALAÇÕES 
DE PEQUENA MONTA 

Destacamos que os quantitativos definidos pelo município foram mantidos e a licitante ofertou 
o preço unitário justificando estar em conformidade com a execução do objeto e as exigências 
editalicias. Portanto, não há o que se questionar, posto que atende aos quantitativos minimos 
exigidos, bem como os valores são exequíveis, conforme definido em lei. 

Para melhor entendimento, esclarecemos que, de acordo com o exigido em edital e 
previsto em lei, temos o disposto no artigo 48 da lei n° 8.666/93, que trata dos critérios de 
desclassificação:  

Art.  48. Serão desclassificadas: 
I - as propostas que não atendam és exigências do ato convocatório da licitação; 
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com pregos manifestamente 
inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis 
com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no 
ato convocatório da licitação 
§ 10 Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente 
inexeqüíveis, no caso de licitações de menor prego para obras e serviços de engenharia, as 
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores: 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor orçado pela administração, ou 
b) valor orçado pela administração 

Considerando o dispositivo legal supracitado, que nos permite avaliar a exequibilidade, posto 
que, o valor proposto pela licitante interessada está compatível com o permissivo legal, expresso na 

alínea "a" do § 1° do Artigo 48, já que 70% da média aritmética dos valores das propostas superiores 

a 50% é o valor de R$ 5.525.127,41 (cinco milhões e quinhentos e vinte e cinco mil e cento e vinte 
sete reais e quarenta e um centavos) e o valor da licitante está acima dos 70% minimos requeridos, 
sendo o valor de R$ 6.680.060,00 (seis milhões e seiscentos e oitenta mil e sessenta reais e trinta e 
seis centavos), portanto considerado pela legislação como exequível. 

Considerações finais: 

Diante do exposto, no âmbito de competência destes técnicos, devido a complexidade e 
extensão das planilhas estimadas por esta Prefeitura, que incluem mão de obra, materiais, 
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ferramentas, equipamento, veiculo, encargos, entre outras despesas a serem consideradas para 
execução do objeto que se pretende contratar, em nossa análise foi possível afirmar que a proposta 
da licitante é tecnicamente viável, diante da apresentação dos Apêndices E, El, E2, E3, E4, E5, E6 e 
E7 devidamente preenchidos e os requisitos mínimos dispostos na Lei n°  8.666/93. Portanto, em 
nosso entendimento e dentro de nossa competência a proposta deve ser aceita conforme as normas 
editalicias, que possibilitaram constatar a sua exequibilidade. 

o PARECER. 

A CONSIDERAÇÃO SUPERIOR 

Dourados-MS, 28 de outubro de 2021. 

! 1 , I „ 
JULIANA DE LIMA ARApj0 

'1\1-1Ga  CIVIL CREA 63668/MS 
MATRÍCULA N° 73690406-3 

NEILTON J)6E BARBOSA 
ENG° ELETRICISTA CREA 19169/MS 

MATRÍCULA N° 114773437-1 

ANA PA D 4DE ANDRADE 
Assessora - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

MATRICULA N°114775019-1 
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