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OFÍCIO: 01.PMPV.03.19                                                                           19/03/2019 
 
ESTE DOCUMENTO CONTÉM 1 PÁGINA. 

  

À SML 
 

 

Assunto: TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019/SML/PVH 

A COMPACTA ENGENHARIA vem por meio desta solicitar esclarecimentos 

quanto a licitação em epígrafe. 

1. O recurso para a execução da obra provém de convênio, segundo o edital 

da licitação. Dito isso, gostaríamos de saber se o recurso já encontra-se 

disponível, para que não ocorra fato similar ao que ocorre com a licitação 

da EFMM, onde a obra foi iniciada e os recursos não estão disponíveis até o 

momento, causando graves prejuízos a empresa. 

 

2. Observa-se pela planilha disponbilizada no site da Prefeitura que algumas 

composições são próprias e que alguns insumos foram cotados e não 

extraídos da tabela SINAPI. Dito isso, gostaríamos que fossem 

disponibilizadas as cotações para verificação da data que foram coletados 

os preços, o prazo de pagamento, se foi citado que a cotação era para 

órgão público, os fornecedores que foram cotados, entre outros. 

 

3. Observa-se pela planilha disponibilizada que o orçamento foi elaborado 

pelo Governo do Estado de Rondônia. É sabido que na composição de BDI 

do Governo existe o item administração local, que é calculado como 

porcentagem do valor de obra. Porém a Prefeitura utiliza metodologia 

diversa para cálculo do seu BDI, onde inclui somente a administração 

central. Dito isso, questionamos onde está presente a cobertura do custo 

de administração local de obra para atender o item 8.1.3, que inclua a 

equipe técnica do item 6.5 (Engenheiro e Técnico Agrimensor), vigia e 

encarregado de obras pelos 6 (seis) meses de cronograma de obra. 

 

4. Observa-se pela planilha disponibilizada não há na planilha item de Área 

de vivência, portanto questionamos se existe local disponibilizado pela 

Prefeitura nos arredores do local de execução desta obra para que tal item 

tenha sido desconsiderado. 

 

Atenciosamente, 

João Lucas Lima 

Crea 8031 D RO 


