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Prezada Márcia:
Seguem questionamentos da empresa Eficaz Engenharia Ltda.
 
 

 Pense antes de imprimir
 O Meio Ambiente agradece

Paulo Ricardo Araújo Irmão
 Coordenador da Comissão Permanente de Licitações

 Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul
 Rua Sete de Setembro, 666 - 6.º andar

 Fone (51) 3210-9354

 
Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as
informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta
mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida
apague-a. Agradecemos sua cooperação.
 
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: "Gustavo Toigo" <gtoigo@eficaz.eng.br>
Data: 07/08/2018 18:02
Assunto: Quatro Questionamentos CC001/2018
Para: "'Licitacoes - Defensoria Publica RS'" <licitacao@defensoria.rs.gov.br>
Com Cópia: editais@eficaz.eng.br
 
 
 
Prezados,
 
seguem 4 (quatro) ques�onamentos:
 

1. Desonerado vs Não Desonerado
As planilhas Modelo fornecidas pela Defensoria, seguem como exemplo tabelas que remetem à empresas com
tributação �po “desonerada”. Como proceder para aquelas
empresas que são do �po “não desoneradas”?  Lembrando que ser ou não “desonerado” é uma opção par�cular de
cada Empresa.
 

2. EPU vs Unidade “Conj”
Há vários itens na planilha orçamentária, a saber: 2.1.5 Demolições; 4.1. Instalações Elétricas; 4.2. Instalações
Hidrossanitárias; 4.3. Clima�zação; 4.4. Redes de Lógica e Comunicação;
07.15 Redes de Água Fria Complementares; 07.16. Redes de Esgoto Complementares; 8 Parte III-Serviços
Complementares: Proteção Contra Incêndio, dentre outros de menores importância que
tem como unidade de medida “conj” ou “conjunto”. Acontece que são itens de suma importância e que pelo alto nível
dos projetos apresentados, até nos causam estranheza em não terem sido
apresentadas com itens “explodidos”, podendo causar uma interpretação não isonômica entre as licitantes, ao fazer a
reengenharia dos projetos e memoriais, com as planilhas disponíveis.



14/08/2018

2/2

Ficamos à mercê dos critérios dos proje�stas e não teremos certeza de que aos preços de custo, foram aplicados
corretamente o BDI, por item.
Também de fato, está em desacordo com o ART. 6º, INCISO IX, ALÍNEA f, DA LEI Nº 8.666/93, que cita “f) orçamento
detalhado do custo global da obra, fundamentado em quan�ta�vos de serviços e
fornecimentos propriamente avaliados;”
Por outro lado, a modalidade escolhida para contratação foi a de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, o que
impossibilita vários fatores pós contratação do objeto, como a própria medição e possíveis
Contratos Adi�vos de Supressão ou Adição. Tanto contratada, como contratante poderão perder ou ganhar muito,
sem um critério bem obje�vo que definam quan�ta�vos reais.
Então temos uma contradição pelo exposto acima.
Solicitamos uma maior definição a respeito das planilhas e seus quan�ta�vos ou até mudança da modalidade
contratual, principalmente uma orientação.
 

3. UTP CAT 6
Em relação à descrição do cabo UTP Categoria 6, informado em seu memorial específico, é solicitado que o mesmo
seja do �po CM, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.
O que simplesmente alertamos é que comercialmente existem três �pos básicos desse �po de cabo, CMX, CM e LSZH.
Acontece que se formos ao mercado, solicitando cabo UTP, categoria, �po CM, não será fornecido o produto correto,
e sim se pedirmos Cabo UTP Cat.6 �po LSZH.
Este é somente um alerta, pois sen� falta dessa especificação “LSZH”, que é o cabo corretamente solicitado, porém
com um custo pra�camente o dobro do valor do cabo �po CM.
Então, pode ser uma situação indesejada ao final, o que deve ser evitado.
Solicitamos que seja claramente descrito como cabo UTP Cat 6 �po LSZH, e que seja verificado o valor de referência
do mesmo, que custa aproximadamente R$ 4,00 o metro, dependendo do Fabricante.
 

4. PPCI
Acreditamos que o importante projeto de PPCI é acompanhado de uma planilha, que devido ao fato de ser tratado
como diversos “conjunto”, traz consigo uma grande incerteza comercial.
Como é um projeto excepcionalmente robusto, devido à grande quan�dade de elementos ali graficados, sejam
rela�vos à sinalização; iluminação e detecção/alarme, aliados a nossas experiências
anteriores, nos acende uma luz de alerta devido ao baixo valor da soma dos conjuntos. Há elementos como os
detectores termovelocimétricos que tem um custo elevado.
Solicitamos que tais itens sejam explodidos em itens para que possa haver uma interpretação mais detalhada por
parte das licitantes.
 
 
Atenciosamente,
 
      Gustavo Toigo
Eficaz Engenharia Ltda.
  (51) 33425650 - 997149927

         
 

http://www.eficaz.eng.br/

