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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.00155/2018

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA NO

BAIRRO JARDIM SANTANA

 

A empresa COMPACTA ENGENHARIA, Pessoa Jurídica de Direito Privado,

enviou via e-mail a superintendência municipal de licitações, 02(duas)

Solicitações de ESCLARECIMENTOS, uma delas denominada como ADENDO,

referente a tomada de preços em epígrafe. Em resposta tal pedido foi

encaminhado ao setor responsável pela elaboração dos projetos para

manifestação. Que emitiu o parecer:

QUANTO AO QUESTIONAMENTO 01: OS CONVÊNIOS CELEBRADOS APÓS 30/12/2016,

segundo a PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016

...

Art. 41. A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

I – exceto nos casos de instrumento com parcela única, o valor do

desembolso a ser realizado pelo concedente ou pela mandatária

referente à primeira parcela, não poderá exceder a 20%  (vinte por

cento) do  valor global do instrumento;

II – a liberação da primeira parcela ou parcela única ficará

condicionada ao:

a) envio pela mandatária e homologação pelo concedente da Síntese do

Projeto Aprovado – SPA quando

o objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços e

engenharia enquadrados nos incisos II e III do

art. 3º desta Portaria; e

b) conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo

concedente ou mandatária; e

III  – a liberação das demais parcelas, está condicionada a execução

de no mínimo 70% (setenta por cento)

das parcelas liberadas anteriormente.

QUANTO AO QUESTIONAMENTO 02: todas as cotações foram baseadas em

insumos e preços do mercado local atendendo a todas as normas.

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



Quanto ao questionamento 04: quanto ao local disponibilizado pela

prefeitura, nos arredores existe a associação de moradores do bairro,

local que pode ser utilizado como área de vivência

 

“QUESTIONAMENTOS DO ADENDO”

 

“Sr. Marcos, conforme e-mail enviado por esta comissão quanto a

questionamentos da empresa COMPACTA. Desta forma, segue nossa

sugestão:”(resposta enviada pela empresa PAS projeto assessoria e

sistema eireli)

 

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.

 

QUANTO AO QUESTIONAMENTO 02: Este produto não se adquire em loja de

materiais de construção, esse material de hidrômetro esta inclusa na

taxa de ligação da CAERD/RO, e mesmo o valor sendo de base “AS - PARA

PREÇO ATRIBUÍDO COM BASE NO PREÇO DO INSUMO PARA A LOCALIDADE DE SÃO

PAULO”, o valor desta taxa de ligação da CAERD poderá ser até inferior

ao valor de referência da SINAPI.

 

 

 

OFICIO 570/DA/SEMISB             Porto Velho, 22 de março de 2019.

 

 

 

DE: DA/SEMISB

PARA: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

 

 

Senhora Superintende,

 

 

              Tendo em vista, o pedido de esclarecimento encaminhado

via e-mail à SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, pela empresa

COMPACTA, representada pelo srº JOÃO LUCAS LIMA. Posteriormente

encaminhado a este departamento, considerando os prazos legais

impostos pela Lei nº. 8.666/93 encaminhamos a Vossa Senhoria, para

conhecimento e providências, respostas aos questionamentos

apresentados pela referida empresa, referente ao Processo nº.

10.00155/2018, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE

CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA NO BAIRRO JARDIM SANTANA.

 

             

 



 

 

Atenciosamente,

 

 

 

 

 

 

DIEGO ANDRADE LAGE

Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos

 

R. Mário Andreazza, 8072, JK II Porto Velho - RO
CEP: 76.829-734, 69 3901-3166
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