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ESCLARECIMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO. 
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020 
 
Obra: Contratação de empresa para prestação de serviços com o fornecimento de 
material para construção de trecho da ciclovia com passeio na orla da Enseada 
Encantada, bairro Centro, no Município de Porto Belo, conforme Projeto, Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, parte integrante 
deste Edital, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e conforme Contrato de 
Repasse nº 869952/2018/MTUR/CAIXA. 
 

Nós da DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA ME LTDA, empresa de direito 

privado, situada na Rua Arnoldo Zuqui, Bairro, Dom Joaquim, Brusque, Santa Catarina, 

inscrito no CPNJ 27.404.978/0001-75, representado pelo Sr Luiz Carlos Pereira Junior, 

cpf 066.314.889-82, Engenheiro Civil e sócio-proprietário, vem através deste, muito 

respeitosamente, perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO e aos 

responsáveis pelo objeto acima descrito, pedir esclarecimento referente aos itens 

abaixo: 

 

01 Pedimos a atualização da planilha orçamentária, pois a mesma encontra-se 

com sua data base de 11/2019, sendo assim defasada, pois estamos em 

junho de 2020 e os valores de concreto estão incompatíveis com o do 

mercado atual. 

 

02 Os itens do fornecimento de concreto usinado, não prevê o uso da bomba.   

   

03 No projeto (folha 01/02) encontra-se quatro indicações de muros (M01, 

M02, M03, M04), sendo assim, na planilha orçamentária está cotado apenas 

o M01 e M02. 

Os muros 03 e 04 não será executados nessa etapa? 

 

04 Na planilha orçamentária, o item 1.4.0.12, consta que o material de bloco 

retangular será com 10cm de espessura. Este material não seria com 

espessura de 8cm? Pois no mercado local não possui o modelo orçado.  

 
05 Não foi localizado na planilha orçamentária o serviço de topografia.  

Estes serviços serão fornecidos pelo contratante?  
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06 Na composição do BDI, consta que o iss é de 2,50%, sendo que o município 

exige que seja retido 5,00%.  

Se utilizarmos o 5,00% ultrapassará o valor máximo global permitido.  

Sendo assim, pedimos a correção do mesmo.   

 

 

PORTO BELO, 02/06/2020 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


