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À  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SR. GUARNIERY SOUZA 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

REF.: RDC ELETRÔNICO N° 015/2017. 

 

 

1. DOS FATOS: 

 

 

Ao verificar as composições de preços unitários da planilha 

orçamentária, percebemos a adoção do relatório de orçamento analítico 

DETALHADO, recurso do software Volare 20 da Editora Pini. No entanto, 

entendemos que a adoção do referido relatório compromete a elaboração 

da proposta de preço, uma vez que os coeficientes de materiais e mão de 

obra de serviços comuns na mesma composição se agregam e somam-se. 

Desta forma, não há como determinar quais coeficientes são realmente 

utilizados nos serviços, materiais e mão de obra das composições analíticas. 

Para entendimento: 

A CPU 74022/30U - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES – 

CONCRETO, os coeficientes dos materiais comuns dos encargos 

complementares das duas mãos de obra do referido serviço se somam. 

 

2. DO PEDIDO: 

 

Solicitamos o envio do relatório de orçamento analítico de modo não 

detalhado ou não expandido, a exemplo da licitação RDC 16/2017 da UFAM 

que adotou o orçamento analítico não detalhado (imagem 01), para que se 

possa entender claramente os coeficientes de produtividade das 

composições e assim tornar possível a elaboração de propostas sem ferir o 

princípio da publicidade, impessoalidade, isonomia e demais princípios de  
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licitação. Pedimos que seja enviada em tempo hábil para a elaboração da 

proposta de preço, uma vez que a geração deste relatório analítico é um recurso 

de fácil adoção pelo software Volare 20.  

 

 
Imagem – 01 Relatório de orçamento analítico com demonstração clara dos coeficientes dos serviços 

auxiliares – (fonte: RDC 16/2017 – UFAM) 

 

 

3. DA CONCLUSÃO: 

 

Diante do exposto, encaminhamos o pedido de esclarecimento interposto para 

que esta Comissão Permanente de Licitação esclareça as dúvidas apresentadas e 

tomem devidas providências quanto ao que for necessário. 

 

 

Manaus, 26 de Dezembro de 2017. 
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