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À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

UCP – PROMABEN II 

Att.: Comissão Especial de Licitação - CEL 

Licitação Pública Nacional (LPN) Nº 001/2023 

 

Objeto: Execução de Obras de Macrodrenagem e Duplicação da Av. Bernardo Sayão – Fase 1 

 

Ref.: Pedido de Esclarecimentos 

 

A Empresa CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A., CNPJ Nº 

025.316.468/0001-10, vem por meio desta solicitar esclarecimentos quanto ao que segue: 

 

1. DOS QUANTITATIVOS 

 

1.1. O item 11.4.1 (montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. 

af_09/2020) referente à confecção das formas das aduelas apresentam uma diferença 

significativa entre os quantitativos indicados na planilha e nos projetos, conforme 

apresentado no quadro abaixo.  

 

  Projeto Orçamento 

Fôrmas Aduelas 31.911,60 532,00 

 

1.2. Os itens 11.5.1 (montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. 

af_09/2020) e 11.5.6 (concretagem de estruturas de concreto ou laje sobre solo, fck 40 mpa 

- lançamento, adensamento e acabamento) referentes à confecção das formas e 

concretagem dos PVs de Inspeção respectivamente, apresentam uma diferença significativa 

entre os quantitativos indicados na planilha e nos projetos, conforme apresentado no quadro 

abaixo. 

 

  Projeto Orçamento 

Fôrmas PV de Inspeção 1.348,00 160,80 

Concreto PV de Inspeção 164,80 1.306,80 

 

1.3. Os itens 11.6.1 (montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. 

af_09/2020) e 11.6.6 (concretagem de estruturas de concreto ou laje sobre solo, fck 40 mpa 

- lançamento, adensamento e acabamento) referentes à confecção das formas e 

concretagem dos PVs de Ligação respectivamente, apresentam uma diferença significativa 

entre os quantitativos indicados na planilha e nos projetos, conforme apresentado no quadro 

abaixo. 

  Projeto Orçamento 

Fôrmas PV de Ligação 1.625,48 224,00 

Concreto PV de Ligação 223,95 1.622,50 
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2. DOS PREÇOS 

 

2.1. O item 11.6.6 (concretagem de estruturas de concreto ou laje sobre solo, fck 40 mpa - 

lançamento, adensamento e acabamento) referente à concretagem dos PVs de Ligação 

encontra-se com preço unitário, sem BDI, com valor de R$ 279,57, divergente do indicado 

na composição C-006 de R$ 868,09. 

 

2.2. Não foi realizada a multiplicação entre o preço unitário e o quantitativo do item 12.6.8.4 

(TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC, BRANCA OU VERDE H=1,80), o que 

altera o valor final na planilha orçamentária. 

 

2.3. A composição C-017 (INDENIZAÇÃO DE BOTA-FORA) está totalizando o valor equivocado, 

uma vez que utiliza os dados de outra composição em sua soma. O valor do item é R$ 5,00, 

porém, na planilha orçamentária, nos itens 4.6; 6.3.4; 8.2.11; 10.2.15; 11.2.4; 12.4.9 e 

12.6.6.5 está sendo utilizado o valor de R$ 6,62. 

 

3. DA REFERÊNCIA 

 

3.1. A referência 95667 (CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017), dos itens 12.2.15 e 

12.2.26, não consta na base do SINAPI utilizada para elaboração do orçamento, que é de 

09/2022.  

 

Solicitamos esclarecimentos e medidas a serem tomadas a partir dos apontamentos 

apresentados.  

 

Agradecemos e aguardamos a resposta. 

 

 

 

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Frederico da Cunha Mendes 
CREA-PA nº 10.001-D 

CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A. 

CNPJ n° 25.316.468/0001-10 
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