
 

 

 

 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
 TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021/CPL/CABIXI /RO 

O Município de Cabixi, Estado de Rondônia, através da Comissão Permanente de 

Licitações – CPL, nomeada pelo Decreto nº 241, de 22 de novembro de 2021, no uso de suas 

atribuições legais, tempestivamente responde o pedido de esclarecimentos apresentado pela empresa 

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA referente ao Edital de Tomada de Preços nº 

006/2021/CPL/CABIXI /RO, Processo Administrativo Nº. 852/2021/SEMOSP, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada para implantação de iluminação pública em Led na Avenida 

Tapajós, entre a Rua Carijós e Linha 11 no Município de Cabixi-RO, com recursos da Transferência 

Especial da União. 

1. DOS FATOS 

1.1. A empresa SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob nº 

07.103.838/0001-50, estabelecida no município de Pimenta Bueno – RO, interessada em 

participar do certame, enviou pedido de esclarecimento via e‐mail para a Comissão de 

Licitação, referente ao processo licitatório em epígrafe, no dia 18 de novembro de 2021 às 

10h16min, o qual é plenamente tempestivo. 

2. DOS QUESTIONAMENTOS 

2.1. Em suma, a empresa alega que em relação ao Item 5.1 - Poste ornamental 9m reto 

(engastado), fabricado em tubos de chapa de aço galvanizado, com uma luminária públicas 

de 200w led, existem dois tamanhos para o mesmo item na planilha orçamentária anexa ao 

edital. Segue o questionamento abaixo: 

Em análise aos projetos, planilhas e memoriais descritivos enviados através de e-

mail a nossa empresa, verificamos que no conteúdo das peças e documentos, que 

são parte integrantes do Edital de Tomada de Preços nº 006/2021/CPL/CABIXI 

/RO, existem divergências nas especificações do Item 5.1 - Poste ornamental 9m 

reto (engastado), fabricado em tubos de chapa de aço galvanizado, com uma 

luminária públicas de 200w led, que necessitam de esclarecimentos adicionais 

para que as empresas participantes do processo licitatório, tenham condições de 

ofertarem proposta de preços em condições de igualdade e que atendam as 

especificações solicitadas pela projetista e ou pela Prefeitura na elaboração do 

projeto da obra em questão. 

Vejamos o que diz o texto extraído de diferentes locais no edital: 

 

1 – Planilha orçamentária: 

A planilha orçamentária onde são descritos quais os serviços serão realizados na 

referida obra, traz o seguinte texto:  



 

 

 

 

Ao analisarmos o texto da planilha orçamentária da obra, coleta-se a informação 

que o poste a ser ofertado para a obra deve ter Altura total = 9,00 metros; 

2 – Composição Unitária do Poste (CP 0128): 

A composição unitária do ítem 5.1, onde são descritos quais os serviços fazem 

parte do ítem POSTE METÁLICO na referida obra, traz o seguinte texto: 

 

Ao analisarmos o texto da composição unitária de custo do ítem poste, coleta- se 

02 (duas) informações diferentes para o poste a ser ofertado para a obra. 

A 1ª (primeira), que o poste deve ter Altura total = 9,00 metros e a 2ª (segunda), 

que o poste deve ter Altura total = 11,00 metros 

3 – Projeto Elétrico (Desenhos) 

Ao verificar-se o projeto elétrico da obra, temos o seguinte desenho: 

 

Com base na ilustração contida no projeto elétrico da obra, coleta-se a informação 

que o poste a ser ofertado para a obra deve ter Altura total = 9,00 metros; 

Diante das divergências apontadas, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 

1 - Qual a altura total do poste a ser implantado na obra? 9,00 ou 11 metros? 

2 - Sofrerá a planilha orçamentária da obra, alterações de valores, caso a 

Prefeitura do Município de Cabixi/RO, tenha utilizado como base na elaboração do 

orçamento da obra, o preço do poste com Altura total de 9,00 metros, o já que um 



 

 

 

 

poste com 11,00 metros de altura, tem valor bastante superior a um poste de 9,00 

metros de altura? 

Além dos esclarecimentos acima elencados, solicitamos a Prefeitura do Município 

de Cabixi, que nos forneça os orçamentos utilizados como referência para formular 

o preço do item poste na obra em questão. 

2.2. Como o pedido de esclarecimento envolve questões técnicas de contratação, o processo 

administrativo foi remetido, à área demandante para melhor análise e decisão. 

3. DO ESCLARECIMENTO 

3.1. Após solicitação de parecer, a Assessoria Técnica nos esclareceu que: 

1 - Qual a altura total do poste a ser implantado na obra? 9,00 ou 11 

metros? 

O poste será de 9 metros, conforme projeto e memoriais, a medida descrita na 

composição foi apenas um erro de digitação. 

2 - Sofrerá a planilha orçamentária da obra, alterações de valores, caso a 

Prefeitura do Município de Cabixi/RO, tenha utilizado como base na 

elaboração do orçamento da obra, o preço do poste com Altura total de 

9,00 metros, o já que um poste com 11,00 metros de altura, tem valor 

bastante superior a um poste de 9,00 metros de altura? 

Não haverá nenhuma alteração dos valores, o poste orçado é o de 9 metros. 

Também envio em anexo as cotações realizadas. 

4. DA CONCLUSÃO 

4.1. Desta forma, diante do questionamento exposto, tendo em vista que tal informação não 

implica em alteração na formulação das propostas, está mantida a Sessão de Abertura, e o 

prazo original para a entrega dos Documentos de Habilitação e das Propostas. 

4.2. Importa consignar que o pedido de esclarecimento, com a respectiva resposta, encontra‐se 

disponibilizado no site oficial da no site da Prefeitura Municipal de Cabixi 

(www.cabixi.ro.gov.br) 

4.3. São os termos que a Comissão de Licitação esclarece. 

Cabixi - RO, 22 de novembro de 2021. 
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