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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>

Edital de Pregão Eletrônico 074/2018 - Esclarecimento requerido pela empresa
Sinape Sinalização Viaria Ltda. 
2 mensagens

Renata Vianna <renata@sinape.com.br> 29 de junho de 2018 13:16
Para: pregoes.sml@gmail.com

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 074/2018/SML/PVH - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 038/2018 -
P.A.02.0027/2018
 
 
Prezados Senhores,
 
A empresa Sinape Sinalização Viária Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 34.023.887/0001-55, pessoa jurídica de
direito privado, sediada no estado de São Paulo, pela presente, vem tempestivamente a presença de V.Sas. requerer
o esclarecimento acerca do anexo Planilha Orçamentária e Composição dos Custos Unitários, item 1.6.
Fornecimento e implantação de placa retangular simples em dimensão a ser definida em projeto, em aço,
com película retrorrefletiva tipo III + III, o qual necessitamos saber:
 
- Se a unidade de medida do item 1.6.  for "unidade" necessitamos saber a dimensão, visto que não esta definida no
projeto.
 
- Caso a unidade de medida correta seja o "m²", favor desconsiderar a duvida em questão.
 
 
Necessitamos do breve retorno desta ilustre Comissão, haja vista a proximidade de abertura da licitação, e a
necessidade de tempo hábil à elaboração e levantamento dos custos a serem ofertados no certame.
 
 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
 
 
Subscreve,
 
Atte.,
 

 

Renata Vianna | Licitação
renata@sinape.com.br
Avenida das Américas, 500 bloco 10 sala 201, Barra da Tijuca,  Rio de Janeiro - RJ
Brasil | CEP 22640-100 
Tel.: +55 21 3550-5300

 
 

      

SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> 29 de junho de 2018 13:35
Para: Renata Vianna <renata@sinape.com.br>

Boa tarde senhora licitante, respondendo ao questionamento.  Será considerada a unidade em "M²", conforme consta
na composição de custo unitário da Prefeitura, elaborada com base nas composições do DNIT denominada SICRO
com Referência ( COMPOSIÇÃO 6 - SICRO 5213572) , que segue em anexo.
 
Atenciosamente,
 

http://sinape.com.br/
https://maps.google.com/?q=Avenida+das+Am%C3%A9ricas,+500+bloco+10+sala+201&entry=gmail&source=g
tel:+55%2021%203550-3500
https://twitter.com/SinapeSinaliza
https://www.facebook.com/sinapesinalizacao
https://www.instagram.com/sinapesinalizacaoviaria/
https://www.linkedin.com/company/sinape-sinaliza-o-vi-ria-ltda
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Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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