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Jaguaruna, 07 de julho de 2020.  

 

Exmo. Senhor  
EDENILSON MONTINI DA COSTA 
Prefeito Municipal de Jaguaruna - SC  
 
 
 
 

O Observatório Social do Brasil – Jaguaruna, vem respeitosamente 

a presença de vossa excelência IMPUGNAR o edital de licitação Concorrência Pública - 

N.º CC 01/2020-PMJ pelos fatos e fundamentos que passa a seguir expor:  

 

A licitação 01/2020 na modalidade concorrência pública da Prefeitura Municipal de 

Jaguaruna, se trata de pavimentação de um trecho de 9.005,37 metros da Rodovia Emidio 

Ricardo. 

Para o dimensionamento da pavimentação, o Engº Léo Charles da Luz que 

representa como responsável técnico da empresa Sul Construções e Projetos LTDA, utilizou 

o Método do DNER 1979, na qual o dimensionamento baseia-se em características físicas 

do solo, como Índice de Suporte Califórnia, expansibilidade, Índice de Plasticidade, Limite 

de Liquidez e também através de estudo de tráfego na qual é realizado uma projeção de 

aumento de tráfego para os próximos 10 anos. 

O valor de N obtido nos estudos de tráfego se apresentou o seguinte valor: 

N=5,23x10^5, onde de acordo com o Método de DNER (1979) o pavimento não precisaria 

de capa asfáltica, necessitando apenas de Tratamento Superficial. Porém, o autor adotou 4 

centímetros de capa asfáltica. Esse procedimento é largamente utilizado em nossa região, 

onde quando o tráfego não se mostra necessário a utilização de Revestimento Betuminoso, 

ainda utiliza-se o mesmo na espessura mínima da extrusora que é de 4 centímetros, aumento 

a vida útil (se executado adequadamente). 
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Verificando os ensaios realizados na camada de subleito, o mesmo se mostrou 

adequado, representando um ISC de projeto (média de ensaios de ISC durante todo o trecho) 

de 10,0% num solo arenoso, cujo o mínimo exigido de acordo com o método utilizado é de 

2%. 

O dimensionamento das camadas do pavimento se resultou da seguinte forma: 

• Revestimento: 4,0 cm de Concreto Betuminoso Usinado a Quente; 

• Base: 13,0 cm de Brita Graduada; 

• Sub-base: 16,0 cm de Macadame Seco. 

 

Entretanto, a Publicação IPR – 719:2006 do DNIT a qual se trata do Manual de 

Pavimentação, na página 147, determina que a espessura construtiva mínima para camadas 

granulares é de 15 centímetros. Logo a camada de Base utilizada no projeto não atende a este 
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requisito. Para esta ocasião pode-se sugerir a redução de 1,0 cm da camada de sub-base e o 

acréscimo de 2,0 cm da camada de base. Resultando numa espessura total do pavimento em 

34 cm. 

Analisando o Projeto Geométrico da pavimentação, verifica-se que a obra é 

complexa e dificilmente poderá ser previsto empecilhos no momento da execução, o que 

requer maior atenção para futuros aditivos. 

Quanto à Planilha Orçamentária, a mesma é dividida em oito subitens, totalizando 

em R$ 11.915.893,85, resultando em R$ 1.323.000,00 por quilômetro de pavimento. A 

composição foi aferida no SINAPI, SICRO e DEINFRA. 

Os quantitativos de serviços e materiais apresentados na Planilha Orçamentária 

estão coerentes com o projeto. Entretanto, cabe o questionamento em relação ao primeiro 

subitem que trata de Administração Local, normalmente os serviços de engenheiros, 

técnicos, auxiliares e de administração estão inclusos no BDI que representa 24,63% do custo 

e nesta ocasião, os serviços estão expostos na planilha, ocasionando dúvidas se estes serviços 

estão sendo considerados duas vezes (no BDI e também na Planilha Orçamentária). 

Quanto aos valores, alguns itens estão em desacordo com o Planilha de referência 

e merecem ser questionados quanto a diferença de valores. Os itens se seguem: 

CÓDIGO REFERÊNCIA UNIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 
PLANILHA 

EDITAL 

VALOR 
UNITÁRIO 
PLANILHA 

ÓRGÃO 

VALOR 
DIVERGENTE 

90105 SINAPI M³ R$                   21,91 R$                     6,10 R$                15,81 

72947 SINAPI M² R$                   24,00 R$                   12,90 R$                11,10 

5213465 SICRO UN R$                 551,20 R$                297,77 R$              253,43 

5213442 SICRO UN R$                 667,06 R$                356,86 R$              310,20 

5213445 SICRO UN R$                 462,75 R$                252,66 R$              210,09 

 

 

Atenciosamente, 
 
 

 
João Manoel Constantino Neto 
Presidente do Observatório Social  

do Brasil – Jaguaruna  


