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OFÍCIO: 06.PMPV.09.19                                                                           16/09/2019 
 
ESTE DOCUMENTO CONTÉM 2 PÁGINAS. 

  

À SML 
 

 

Assunto: CP 02/2019 

A COMPACTA ENGENHARIA, inscrita sob o CNPJ n 16.791.650/0001-32, vem por 

meio desta solicitar esclarecimentos sobre os certames licitatórios em epígrafe. 

 TRANSPORTE 

 Dia 05/09/2019 foi emitido parecer da PAS, responsável pelo 

projeto, sobre o questionamento da ausência de transporte de material 

de jazida na planilha. 

 O engenheiro que emitiu o parecer demonstrou em uma 

composição de custos o item “tempo fixo” como o responsável pelo 

transporte, porém esse item nada mais é que o tempo de carga, 

descarga e manobra dos equipamentos, conforme citado pelo próprio 

DNIT em seu manual de custos de infraestrutura de transportes – volume 

01 – metodologia e conceitos – folha 17. 

 Tal fato é reforçado pelo código da composição ali grifado, 

5914354, que tem como descrição: Carga, manobra e descarga de 

material de jazida em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

escavadeira (exclusa) e descarga livre. 

 Portanto, resta claro que o transporte não só do material 

granular quanto da massa asfáltica está em falta. 

 TOPOGRAFIA 

 Solicitamos através desta, consulta ao departamento de 

engenharia da SEMISB, sobre a necessidade de topografia em obra de 

pavimentação, visto que em licitação prévia o projetista afirmou que 

não havia necessidade de topografia pois a mesma já havia sido 

realizada pela Prefeitura, além de afirmar que o auxiliar de topografia 

realiza o mesmo trabalho do topografo, portanto não na necessidade 

desse na obra e pelo visto nem de seu equipamento. 

ENCARREGADO DE OBRA 

 Solicitamos através desta, consulta ao departamento de 

engenharia da SEMISB, sobre a necessidade de Encarregado em obra 

de pavimentação. 

 



P á g i n a  | - 2 - 

 
 

   

 

 

 Concluímos esse ofício argumentando que sabemos das dificuldades de 

realizar um projeto deste porte, muitas vezes com o orçamento limitado, porém é de 

suma importância que o projeto licitado esteja sem falhas, pois uma semana ou um 

mês agora, para eventuais correções, são muito mais vantajosos do que anos de obra 

paralisada para correção de projeto e aditivos de contrato.  

Atenciosamente,                          João Lucas Lima 

Eng. Civil 
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