
 

Para: COMISSÃO PERMANENTE E LICITAÇÃO

Prezada Presidente da CPL, Rafaela Rosana Pereira
fevereiro de 2017,  
 
Com relação à execução das obras de reforma e ampliação 
Santa Clara, Vereda Salobra (núcleo), 
seguintes considerações: 

Do lote único. 

Considerando-se que é importante para a fiscalização que os serviços sejam 
padronizados, de modo que todos os serviços nas
executados da mesma forma técnica;

Considerando-se que todos os serviços iguais
distorções de qualidade; 

Considerando-se ainda que quanto maior o volume de serviços, maior 
compra e contratação do construtor

Considerando-se que em todas as obras os serviços a serem executados 
são iguais; 

Considerando-se que com maior quantidade de serviços o BDI pode ser menor, 
também resultando em descontos 

Considerando-se por fim, a possibilidade de remanejamento entre funcionários de uma 
mesma construtora entre várias obras para melhoras produtividade;

Entende-se que as cinco obras deveriam ser licitadas em um único lote

Portanto, frente ao exposto, solicita
licitadas em lote único. 

Da visita técnica. 

As referidas obras são de reforma e ampliação.

As etapas de ampliação são de entendimento simples e basta fornecer projeto, 
memorial e quantitativo para que o construtor possa entender a sua execução.

A localização e acessos podem ser 
ferramentas apropriadas. 
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execução das obras de reforma e ampliação de escolas 
a Salobra (núcleo), Condado, Araruba e Boa Vista, apresentamos a 

se que é importante para a fiscalização que os serviços sejam 
, de modo que todos os serviços nas diferentes localidades sejam

executados da mesma forma técnica; 

se que todos os serviços iguais, tendo o mesmo preço

que quanto maior o volume de serviços, maior 
compra e contratação do construtor, resultando em maior desconto para o município;

se que em todas as obras os serviços a serem executados 

se que com maior quantidade de serviços o BDI pode ser menor, 
também resultando em descontos maiores para o município; 

se por fim, a possibilidade de remanejamento entre funcionários de uma 
mesma construtora entre várias obras para melhoras produtividade; 

obras deveriam ser licitadas em um único lote

frente ao exposto, solicita-se a CPL que as obras relacionadas sejam 

As referidas obras são de reforma e ampliação. 

As etapas de ampliação são de entendimento simples e basta fornecer projeto, 
para que o construtor possa entender a sua execução.

A localização e acessos podem ser facilmente verificados pela internet através de 

 

Portaria nº 043 de 15 de 

de escolas nos distritos de 
, apresentamos a 

se que é importante para a fiscalização que os serviços sejam 
localidades sejam 

o mesmo preço, evitam 

que quanto maior o volume de serviços, maior será o poder de 
maior desconto para o município; 

se que em todas as obras os serviços a serem executados na maioria 

se que com maior quantidade de serviços o BDI pode ser menor, 

se por fim, a possibilidade de remanejamento entre funcionários de uma 

obras deveriam ser licitadas em um único lote; 

CPL que as obras relacionadas sejam 

As etapas de ampliação são de entendimento simples e basta fornecer projeto, 
para que o construtor possa entender a sua execução. 

pela internet através de 



Todavia, com relação às reformas, a visita é primordial. Cada obra, apesar de itens 
semelhantes, possui situações diferentes. 

As reformas demandam uma condição especial e o entendimento dos serviços a 
serem executados é importante para a boa realização do mesmo. 

Por experiência, já tivemos vários problemas na execução de reformas pelo fato do 
construtor não ter conhecimento das particularidades dos serviços a serem 
executados. 

Por fim, é preciso conhecer o local para verificar a possibilidade de uso das 
dependências existentes, como depósitos refeitórios, sanitários, etc. Nas visitas 
estarão presentes funcionários das escolas que poderão dar vários esclarecimentos 
valiosos aos licitantes. 

Portanto, frente ao exposto, solicita-se a CPL que as obras relacionadas tenham a 
visita técnica obrigatória. 

 

Atenciosamente, 

São João da Ponte, 11 de outubro de 2017. 
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