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OFÍCIO: 01/PMPV/OUTUBRO/2018                                                          08/10/2018 
ESTE DOCUMENTO CONTÉM 2 PÁGINAS. 

  

À SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO 
 
 

 

 

ASSUNTO: REVISÃO DE PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH 

A COMPACTA ENGENHARIA, inscrita sob o CNPJ 16.791.650/0001-32, localizada 

na R. João Pedro da Rocha, 2745, Sala 02, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, vem 

através desta solicitar revisão do julgamento de proposta da empresa W.C.L. DE 

CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA. 

Nosso pedido se embasa em alguns pontos base: 

1. Proposta incompleta por falta de composição auxiliar; 

2. Preço ofertado difere da composição auxiliar; 

3. Preço abaixo do preço de mercado. 

Como forma de facilitar a SML, esclareceremos nosso embasamento em 

tópicos separados, para que fique o mais cristalino possível. 

1. Proposta incompleta: Falta composição 88631 

A composição 88631 refere-se a ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 

MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014, que está presente dentro da composição C.10 

que refere-se a PORTÃO DE DUAS FOLHA DE ABRIR EM BARRA CHATA, 3/4 X 3/16" (L X E) 

DE 1,65M DE LARGURA POR 2,00 DE ALTURA.  

Conforme pode-se notar na fl. 752 a composição é auxiliar na composição 

C.10 da empresa, porém não encontra-se em suas composições auxiliares 

apresentadas (fl. 746 a 749).  

Dito isso, a proposta encontra-se incompleta e, portanto, não é possível 

determinar sua inteira exequibilidade. Pelo exposto acima, solicitamos análise da 

comissão para desclassificação da proposta apresentada pela W.C.L. DE CASTRO 

PROJETOS DE ARQUITETURA. 

2. Preço ofertado difere da composição auxiliar  

As composições auxiliares da composição C.02 referente a ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL DE OBRA são o mestre de obras (mensalista) e o Engenheiro civil de obra júnior 

com encargos complementares. 

Ao observarmos os custos ofertados na composição C.02 para os auxiliares, 

temos: 

 



                                                                                  
                   

 

 

- 2 - 
Mestre de obras (mensalista) – R$ 4.157,95 / mês 

Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares – R$ 81,18 / H 

Porém, ao analisarmos as composições, encontramos os seguintes custos 

ofertados: 

[fl. 788] 

94295 

Mestre de obras (mensalista)  

R$ 4.295,42 / MÊS 

 

[fl. 783] 

90777 

Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares  

R$ 82,65 / H 

Logo, vemos que o desconto na proposta de preços foi dado sem qualquer 

embasamento matemático, lógico ou explicável, visto a incoerência entre a própria 

composição da empresa e seu custo informado dentro de outra composição. 

Pelo exposto acima, solicitamos análise da comissão para desclassificação da 

proposta apresentada pela W.C.L. DE CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA. 

3. Preço abaixo do preço de mercado 

Ao observar os preços de insumos ofertados, um item se destacou frente aos 

demais, o cimento. 

Conforme observa-se na fl. 743, composição 3.4.1, o cimento Portland 

composto CPII-32 foi ofertado a R$ 0,49/kg, o que se traduz, ao considerarmos o saco 

de 50kg, em um valor por saco de R$ 24,50, valor este não encontrado no município 

de Porto Velho/RO. 

Neste caso específico, caso a empresa apresente justificativa, a COMPACTA 

ENGENHARIA gostaria de ver Nota Fiscal de compra deste material a este preço, pois 

é de nosso interesse a aquisição por este mesmo valor. 

Caso não seja possível a prova da possibilidade de aquisição de cimento a 

este preço, solicitamos análise da comissão para desclassificação da proposta 

apresentada pela W.C.L. DE CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA. 

Atenciosamente, 

João Lucas Lima 
Eng. Civil – CREA 8031 D/RO 

 

 




