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A Sua Senhoria o Senhor 

César Augusto Wanderley Oliveira 

Presidente da Superintendência Municipal de Licitações do Município de Porto Velho 

Superintendência Municipal de Licitações – CPL–Obras/SML/PVH 

Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022, Porto Velho – RO 

 

Assunto: Pedido de Esclarecimento da CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 

 

Senhor Presidente, 

 

A empresa MSM INDUSTRIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

registrada no CNPJ: 05.394.853/0001-79, com fundamento no § 2º do art. 41 da Lei nº 

8.666/93, vem, tempestivamente, interpor pedido de ESCLARECIMENTO aos termos 

do edital em referência apresentado por esta Administração. 

DOS FATOS 

A Prefeitura Municipal de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de 

Licitações, abriu um processo licitatório, a Concorrência Nº 002/2019, que tem como 

objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, 

ALARGAMENTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E 

SARJETA NA AVENIDA RIO DE JANEIRO, marcada para o dia 08 de Janeiro de 2020. 

 

DO PEDIDO 

 

Em face do exposto, requer-se sejam feitos os presentes ESCLARECIMENTOS 

da Concorrência N.º 002/2019: 

 Considerando que a planilha orçamentária traz em seu item 1.0.8 o custo 

“Anotação de Responsabilidade Técnica - ART para a execução de obra ou serviço 

técnico”, que se configura em uma taxa de valor fixo e conhecido, constante nas planilha 

do CREA/RO; 

 Considerando que, na apresentação da proposta de preços, não é permitido por 

esta comissão a aplicação do BDI sobre o valor desta taxa, visto que esta comissão 

entende isso como sobrepreço, conforme parecer de Engenharia, referente ao julgamento 

das propostas da Concorrência nº 001/2019, do doía 25/10/2019, muito embora haja 

custos indiretos e a própria planilha desta concorrência aplica o BDI sobre a taxa, 

conforme a página XX do Edital; 

 Considerando que, a redução do valor da taxa para que o valor final com o BDI 

fique igual ao valor tabelado da referida taxa também não é aceito por esta comissão, 

conforme o mesmo parecer supracitado; 
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 Considerando que o BDI não pode ser igual a zero, visto que em sua composição 

constam impostos e taxas; 

 

 Como esta comissão entende que deva ser cotado a taxa da ART, visto que 

nenhuma das três possibilidades é aceita por esta comissão? 

 

 

Nestes termos, a empresa M.S.M. INDUSTRIAL LTDA, vem respeitosamente 

pedir esclarecimento a esta comissão 

 

 

 

_______________________________ 

M.S.M INDUSTRIAL LTDA 

Leocárdio Luiz Soster 

Sócio Administrador 


