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Elma Livia

De: Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de RENATO WILLIAN BRUNO 
[rbruno@tre-df.gov.br]

Enviado em: quinta-feira, 8 de novembro de 2018 18:42
Para: 'Heraclito'; 'CPL'
Assunto: [Cpl] Análise Preliminar - LINS ENGENHARIA
Anexos: ATT00148.txt

Senhor Pregoeiro, 
 

Durante a análise da proposta comercial da licitante LINS ENGENHARIA LTDA, verificou-se que, apesar de 
apresentados, há a necessidade de readequação dos seguintes documentos: 

 
1) Cronograma Físico-Financeiro: 

O cronograma apresentado somente possui periodicidade mensal. No entanto, ressalta-se que as 
alíneas iv e v do subitem 2.3.1 Condições Gerais do Item 2.3 Cronogramas Físico-Financeiro, 
estabelecem: 
   
iv.   Subdivisão Semanal: é obrigatório que o cronograma apresente a previsão semanal das atividades a 
serem desenvolvidas, de modo a traduzir a seqüência dos serviços ao longo do tempo, facilitando a 
visão global do empreendimento e o controle da execução com vistas ao cumprimento do exíguo prazo 
de execução; e 
 
v.    Apresentação de Planilha Físico-Financeira: É obrigatório que o cronograma seja apresentado em 
planilha que contenha unidades de execução percentuais semanais para cada serviço previsto no 
cronograma referencial, os quais devem guardar relação com a unidade de mensuração do serviço (m², 
und, m³, m, etc), bem como seu respectivo valor, de modo que seja possível aferir o fluxo de caixa do 
empreendimento bem como os valores e percentuais executados e acumulados, conforme modelo 
referencial 
 
Ante o exposto, submetemos à douta avaliação de V.Sa. a possibilidade de se solicitar a 
complementação das informações. 
 

2) Composições de Custo Unitário. 
 
Somente foram apresentadas as composições de custo unitário referentes às composições de serviços 
que não se referem ao SINAPI. Para que a análise possa ser realizada em completude, faz-se necessária a 
apresentação das demais composições. 
 
 
Submetemos a análise preliminar à elevada consideração de V.Sa. para as providências cabíveis. 
 
Permanecemos a disposição. 

 
Respeitosamente,  
 
 

RENATO WILLIAN BRUNO 
Analista Judiciário - Engº Civil - Mat. 1998 
Seção de Engenharia - SENGE 
61 - 98156-7013 / 3048-4089 
 


