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PARECER TÉCNICO - 001/2019 - PMP 

 

APRESENTAÇÃO DO OBJETO 

 

O objeto “PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

(PA)”, foi orçado no valor de R$ 499.911,59 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e 

onze reais e cinquenta e nove centavos 

A execução desta licitação se justifica uma vez que ocorreu o distrato com a empresa 

contratada para execução dos serviços de pavimentação e por isso, de forma a cumprir a 

finalidade do objeto do Termo de Compromisso nº 0248/2017 com o Ministério de 

Desenvolvimento Regional (antigo Ministério da Integração Nacional), faz necessária a 

conclusão dos serviços contemplados no projeto básico. 

Esta obra visa reduzir as desigualdades promovendo o desenvolvimento regional, além 

de melhorar a acessibilidade e trafegabilidade para escoamento do comércio local e rural, 

através da pavimentação de vias nas vilas Jaburu e Jabaroca. 

I. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

II. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – NÃO DESONERADA; 

III. PROJETO SIMPLIFICADO. 

Para compor a licitação foram apresentados: Memorial descritivo e especificação 

técnica, projeto simplificado, planilha orçamentária, memória de cálculo de quantitativos, 

composição de BDI, bem como seus respectivos Registros de Responsabilidade Técnica – RRT 

(documento que comprova que projetos, obras ou serviços técnicos possuem um responsável 

devidamente habilitado e com situação regular perante o Conselho para realizar tais 

atividades), conforme tabelas abaixo: 
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REF. 
RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 

REGISTRO 

PROFISSIONAL 
RRT 

PROJETO 

MARUZA BAPTISTA CAU-PA A 28510-2 Nº 0000006664133 
ORÇAMENTO 

ESPECIFICAÇÕES 

FISCALIZAÇÃO    

 

LICITAÇÃO: 

É importante, no instrumento convocatório para esta obra que o regime de execução 

seja por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL adotada quando se contrata a execução da 

obra ou serviço por preço certo e total, devendo ser do tipo TÉCNICA E MENOR PREÇO. 

Quanto ao enquadramento de obras ou serviços de engenharia, conforme Orientação 

Técnica OT – IBR 002/2009 publicada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 

(IBRAOP), o objeto deste certame pode ser classificado com OBRA DE ENGENHARIA. 

Ressalta-se que como critério de habilitação, a empresa participante do certame 

deverá comprovar que executou serviço igual ou semelhante a “Construção de pavimento com 

aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 

cm”, com quantitativo igual ou superior a 50% do requerido para esta obra. 

CONCLUSÃO: 

            Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada, desde que observado 

o disposto no presente parecer, mais precisamente: Projeto está de acordo com os aspectos 

legais, dentro dos padrões exigidos por lei (Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 5.194/66; 

OT IBR 001/2006 IBRAOP) e que está apto a ser executado pela administração pública. 
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