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QUESTIONAMENTO 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE  

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇAÕ 

TOMADA DE PREÇO N° 21/2019 

PROC. ADM. N.: 629387/2019 

 

 

Prezados Senhores, 

No interesse de participar do processo licitatório da Tomada de Preços n° 
21/2019, cujo objeto da presente licitação é a Contratação de Empresa 
Especializada para a Execução das Obras de pavimentação e Drenagem, 
conforme a seguir:  
LOTE ÚNICO – Ruas: DA GLÓRIA, GUIRATINGA, HARMONIA, LUZIANA, LUZITANA 

E R.E NO BAIRRO JARDIM DE ALA I, VÁRZEA GRANDE / MT, com extensão de 

1,802,99 metros. 

Encontramos a seguintes questões: 

- O Código 74021/003 (Ensaio de regularização de subleito), referente a etapa de 

Ensaios Tecnológicos de Solo e Asfalto. 

A célula destinada a Preço Unitário com BDI, apresenta o valor menor que o Preço 

Unitário sem BDI, devido não possuir fórmula de multiplicação pelo BDI.  

- O Código 95878 (Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016), referente a etapa de 

Terraplenagem. 

A célula destinada a Preço Unitário com BDI, foi utilizado a multiplicação pelo BDI 

DIFERENCIADO, onde o mesmo se apresenta como um serviço e dever ser 

multiplicado pelo BDI de 20,70%. 

- O Código 5213405 (Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura 

de 0,6 mm), referente a etapa de SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL. 

O Valor Unitário sem BDI, conforme a data base 10/2018 do SICRO III é de R$ 

34,02, e na planilha licitatória apresenta o valor menor de R$ 30,02. 

- O Código 5213417, (Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 

retrorefletiva tipo I + III), referente a etapa de Drenagem. 

O Valor Unitário sem BDI, conforme a data base 10/2018 do SICRO III é de R$ 

245,74, assim como em outras etapas se repete essa composição com o valor de 

referência, e na célula em questão apresenta o valor menor de R$ 241,97. 



- O Código 72917 (Escavação mecânica de vala em material de 2A. cat de 2,01 

até 4,00 M de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica), referente 

a etapa de Drenagem. 

O Valor Unitário sem BDI, conforme a data base 5/2019 do SINAPI é de R$ 11,78, 

e na planilha licitatória apresenta o valor menor de R$ 11,68. 

- O Código 94097 (Regularização e compactação manual de terreno (fundo de 

valas), referente a etapa de Drenagem, referente a etapa de Drenagem. 

O Valor Unitário sem BDI, conforme a data base 5/2019 do SINAPI é de R$ 4,72, e 

na planilha licitatória apresenta o valor muito elevado de R$ 11,78. 

- O Código 74010/001 (Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão 

basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3), 

referente a etapa de Drenagem, referente a etapa de Drenagem. 

O Valor Unitário sem BDI, conforme a data base 5/2019 do SINAPI é de R$ 11,74, 

e na planilha licitatória apresenta o valor maior de R$ 11,78. 

- O Código 83344 (Espalhamento de material em bota fora, com utilização de 

trator de esteiras de 165 HP), referente a etapa de Drenagem, referente a etapa 

de Drenagem. 

A célula destinada a Preço Unitário com BDI, apresenta o valor igual ao Preço 

Unitário sem BDI, devido não possuir fórmula de multiplicação pelo BDI.  

- O Código 2003455 (Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão 

comerciais), referente a etapa de Drenagem, referente a Órgãos Acessórios. 

O Valor Unitário sem BDI, conforme a data base 10/2018 do SICRO III é de R$ 

1.545,71, e na célula em questão apresenta o valor maior de R$ 2.542,040 e não 

havendo fórmula de multiplicação. 

 

Portanto, solicitamos por gentileza análise da planilha orçamentária licitada, pois pode 

interferir no valor global. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Várzea Grande/MT, 27 de novembro de 2019 

 

 

 






