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OFÍCIO: 10.PMPV.09.19                                                                           17/09/2019 
 
ESTE DOCUMENTO CONTÉM 4 PÁGINAS. 

  

À SML 
 

 

Assunto: CP 03/2019 

A COMPACTA ENGENHARIA, inscrita sob o CNPJ n 16.791.650/0001-32, vem por 

meio desta solicitar esclarecimentos sobre os certames licitatórios em epígrafe. 

 De modo a reforçar novamente nosso pedido de correção das planilhas 

orçamentárias, vamos comparar licitações que ocorrem em mesmo período, com 

mesma data-base, realizada por essa mesma Prefeitura Municipal. 

 Abordaremos: 

1. Falta de transporte de material granular para estrutura do pavimento; 

2. Falta de transporte de massa asfáltica; 

3. Preço da massa asfáltica – envolve diretamente o preço do CAP 50/70; 

4. Encarregado necessário em obras; 

De forma a facilitar, iremos expor a estrutura de planilha da CP 004/2019, mais 

especificamente da Rua Alba, trecho entre rua Fábia e Av. Caúla. 

Conforme verifica-se, os itens 3.5 e 3.6 tratam do transporte do material 

granular para estrutura do pavimento; 

Verifica-se também que o item 3.11 trata de transporte de massa asfáltica; 

Verifica-se também que o preço unitário da massa asfáltica, sem BDI, é de R$ 

1.066,32/m³. Sabemos que a composição de preços desenvolvida pela própria 

Prefeitura Municipal, com participação de técnicos que estão diariamente em campo 

e que sabem a realidade de obras. Sabemos também que a composição é baseada 

na composição SINAPI, conforme informa em composição detalhada disponível nos 

documentos da licitação e em pregão eletrônico realizado pela própria Prefeitura. 

De modo a utilizar a mesma referência do autor da planilha da licitação em 

epígrafe, iremos calcular qual a quantidade de toneladas estimada por metro cubico 

de material aplicado para compararmos justamente os preços. 

Tendo por base que a pintura de ligação é executada no local de aplicação, 

temos uma quantidade de 14.186,00 m² de pavimentação de 6,0 cm de espessura, 

correspondendo a 851,16 m³, equivalentes a 2.042,78 toneladas (item 3.8 e 3.9). Logo 

resta claro que cada m³ equivale a 2,4 toneladas de acordo com o projetista 

responsável pela licitação em epígrafe. 
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Temos também que segundo o mesmo, a quantidade de CAP por tonelada é: 

= (CAP total estimado / Tonelada de asfalto novo + tonelada de recapeamento) 

= 744,62 / ( 2.042,78 + 11.113,12 ) 

= 0,0566 Tonelada de CAP por Tonelada de CBUQ. 

Deste modo podemos calcular o preço equivalente de cada: 

Preço licitação 004/2019 (desenvolvida pela Prefeitura, baseada no SINAPI e pregão 

eletrônico realizado pela mesma para insumos asfálticos): 1.066,32/m³ (sem BDI) 

Preço da licitação em epígrafe: 

= (0,0566 * preço CAP + 1 * Preço CBUQ sem CAP) * 2,4 t/m³ 

[dimensional] = (T/T * $/T + T/T * $/T) * T/m³ = $/m³ 

= (0,0566 * 3.846,48 + 1 * 143,26) * 2,4 

= R$ 866,33 / m³ 

Logo, resta claro que somente no preço da massa, devido a diferença do preço do 

insumo e devido a utilização de composições para execução de estradas (DNIT) com 

produções de equipe bem acima do plausível para execução dentro de cidades, o 

preço elaborado pelo projetista está na ordem de 18,75% abaixo do preço elaborado 

pela própria Prefeitura Municipal. 

Lembrando que a data base das duas licitações são iguais. 
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 Sobre o item de administração de obras, conforme já questionado nessa 

licitação, os engenheiros municipais, acertadamente, como usual, novamente 

demonstram a procedência do questionamento ao elaborarem as planilhas e 

composições da CP 004/2019: 
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 Observa-se pela composição acima que há inclusão não só do mestre de 

obras, mas também do almoxarife – essencial para organização dos insumos e outros 

detalhes dentro da obra, e o vigia noturno – que garantirá a segurança do 

maquinário, insumos, documentações e outras coisas que estiverem no interior do 

acampamento da obra durante sua execução. 

 Portanto, nada mais solicitamos isonomia nos preços e formato de composição 

e estrutura de planilha utilizados pela Prefeitura na licitação CP 004/2019, visto que são 

licitações contemporâneas e similares, por isso a Prefeitura não deveria pagar dois 

preços pelo mesmo serviço em obras tão próximas umas das outras. 

  

Atenciosamente,       

 

João Lucas Lima 

Eng. Civil 

8031 D RO 


