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OFÍCIO: 03.PMPV.03.19                                                                           22/03/2019 
 
ESTE DOCUMENTO CONTÉM 3 PÁGINAS e 1 ANEXO. 

  

À SML 
 

 

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

A COMPACTA ENGENHARIA vem por meio desta se manifestar sobre o ofício 

recebido hoje, 22/03/2019 às 13:03, relacionados aos questionamentos feitos pela 

empresa sobre a licitação em epígrade. 

---------- 

“QUANTO AOS QUESTIONAMENTOS 02: todas as cotações 

foram baseadas em insumos e preços do mercado local atendendo 

a todas as normas.” 

 

Acreditamos, porém estamos solicitando as cotações para poder cotar nos 

mesmos locais cotados pela Prefeitura e saber se os preços se mantém. Dito isso, 

solicitamos novamente as cotações elaboradas pela Prefeitura. 

---------- 

 

“QUANTO AO QUESTIONAMENTO 03: a planilha 

disponibilizada para composição e a da prefeitura sido colocado 

apenas o brasao do estado de Rondônia para identificação junto 

ao governo federal. Administração local e baseada no 

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário proíbe a 

administração local no BDI” 

 

A resposta para este item demonstra que os questionamentos não foram lidos 

com a devida atenção. Ressalto abaixo o questionamento resumido: 

“... 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”. 

 

O cerne do nosso questionamento foi a ausência do item administração local 

de obra na planilha e/ou BDI. Inclusive, a Prefeitura Municipal de Porto Velho adota a 
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administração local como item da planilha já há algum tempo, como pode ser 

observado em licitações anteriores. 

De forma a deixar claro que a inclusão na planilha é necessária, segue abaixo 

trecho extraído do ACÓRDÃO N 2622/2016 – TCU – PLENÁRIO, mesmo citado na 

resposta da Prefeitura, onde solicita a inclusão dos mesmos na planilha orçamentária, 

ou seja, caso realmente a administração estivesse atenta, teria no próprio acórdão 

encontrado a resposta e solução para o nosso questionamento. 

9.3.2. oriente os órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal a: 

 9.3.2.1. discriminar os custos de administração local, canteiro 

de obras e mobilização e desmobilização na planilha 

orçamentária de custos diretos, por serem passíveis de 

identificação, mensuração e discriminação, bem como sujeitos a 

controle, medição e pagamento individualizado por parte da 

Administração Pública, em atendimento ao princípio 

constitucional da transparência dos gastos públicos, à 

jurisprudência do TCU e com fundamento no art. 30, § 6º, e no 

art. 40, inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993 e no art. 17 do Decreto 

n. 7.983/2013; 

 9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de 

medição para a administração local, estipulando pagamentos 

proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se de 

utilizar critério de pagamento para esse item como um valor 

mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de 

administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações 

injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento 

no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, 

inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993; 

 

---------- 

 
 

“QUANTO AOS QUESTIONAMENTOS 01: Ligamos para 

alguns materiais de construção em Porto Velho/RO, e os mesmos 

nos informou valores que oscila: alguns para mais e outro para 

menos. Desta forma, a diferença entre eles são irrelevantes frentes 

ao valor da obra, ou seja, parcela irrelevante.” 

 

A resposta para este item demonstra que os questionamentos não foram 

sequer levados a sério e respondidos com a devida atenção. Abaixo reproduzimos 

uma composição das citadas em nosso questionamento: 
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CÓDIGO  UNID.

12.1 m³

ITEM Vl. Parcial

1 I 4721
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem 

frete
m³            1,050            120,17                126,18 

 R$         126,18 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 2,00                         16,40                  32,80 

 R$           32,80 

158,98R$          

Und. Coef. Vl. Unit.

Mão de Obra

Total material

REF. CÓDIGO Lastro de brita nº 1

Materiais

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

 

Ora, logo se vê que o preço utilizado não foi extraído de cotação realizada 

pela Prefeitura e sim da tabela SINAPI. A Tabela SINAPI não considera carga e 

transporte, o que deve ser feito em itens da planilha separados. 

Observe a descrição do insumo, cujo código é 4721: “Pedra britada n.1 (9,5 a 

19mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete” – em anexo ficha técnica do item, que 

comprova que não está cotado carga nem transporte, conforme citamos no 

questionamento. 

Ora, nada mais estamos solicitando do que a análise criteriosa de nossos 

questionamentos.  

Segue abaixo trecho extraído da tabela de insumos do SINAPI 04/2018 

(conforme data-base do orçamento): 

 

Logo, é evidente que o valor foi extraído da tabela SINAPI e não de cotação 

com materiais de construção locais. 

Portanto, solicitamos seriedade ao responder os questionamentos. 

Com o exposto acima, solicitamos que ao menos estes questionamentos sejam 

respondidos novamente, com a seriedade que se espera em situações tão 

importantes como essas.  

 

 

Atenciosamente, 

João Lucas Lima 

Crea 8031 D RO 
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