
P á g i n a  | - 1 - 

 
 

   

 

 

OFÍCIO: 01.PMPV.03.19 - ADENDO                                                      19/03/2019 
 
ESTE DOCUMENTO CONTÉM 1 PÁGINA. 

  

À SML 
 

 

Assunto: TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019/SML/PVH - ADENDO 

A COMPACTA ENGENHARIA vem por meio desta solicitar esclarecimento 

adicional quanto a licitação em epígrafe. 

1. Observa-se nos itens 12.1, 12.2 e 12.3, onde há o insumo de pedra britada, 

que o insumo não considera carga e transporte. Tal situação se repete com 

a areia, por exemplo no item 12.4. Dito isso, questionamos se a Prefeitura irá 

efetuar a carga e o transporte para a empresa ou se há necessidade de 

correção da planilha. Essas foram as composições sitadas, porém tal 

situação ocorre em todas onde existem esses insumos. 

Obs: Como dito anteriormente, o orçamento foi elaborado pelo Governo 

de Rondônia e em suas composições próprias o transporte de areia e brita 

sempre está presente em todas as composições que os insumos constam e 

em espaço separado. Pode ser isso que ocasionou o possível erro, visto que 

pelo SINAPI há de se colocar o item em planilha orçamentária, pois seu 

modelo de composições não consta o transporte dentro das composições. 

2. Observa-se na composição 1.7, onde há o insumo Hidrometro unijato, 

vazao maxima de 1,5 m3/h, de 1/2", que o mesmo é proveniente da tabela 

SINAPI. Na tabela SINAPI disponível no arquivo liberado pela Prefeitura 

Municipal de Porto Velho, esse insumo consta como “AS - PARA PRECO 

ATRIBUIDO COM BASE NO PRECO DO INSUMO PARA A LOCALIDADE DE SAO 

PAULO”. Portanto questionamos se a Prefeitura será responsável pelo 

pagamento do Frete do insumo até Porto Velho ou se há necessidade de 

correção da planilha. É interessante verificar os demais insumos de outras 

composições para verificação se mais algum tem preço base em São 

Paulo para que seja calculado o frete até Porto Velho. 

 

 

Atenciosamente, 

João Lucas Lima 

Crea 8031 D RO 


