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Of. Nº 142_12/2019 
 

Porto Velho/RO, 16 de Dezembro de 2019. 
 

 

À 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES  

Ilmo Senhor CESAR WANDERLEY OLIVEIRA 

Presidente CPL-OBRAS/SML/PH 

 

 

Ref: CONCORRÊNCIA Nº 005/2019/SML/PVH-ERRATA 

 

Assunto: Solicitação de Esclarecimentos. 

 

 

 

Ilustríssimo Senhor Presidente, 

 

A MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.666.201/0001-34, com sede à BR 364, Km 4,5, s/nº, 

Bairro Lagoa, Porto Velho/RO, em cumprimento com o descrito nas normas Editalícias, Item 

2, subitem 2.1, vem tempestivamente, mui respeitosamente perante essa douta Comissão 

Permanente de Licitações, solicitar esclarecimentos acerca dos itens a seguir: 

 

Item 4.0 – DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 

 

Como pode ser obervado na planilha orçamentária da concorrência em comento, os 

serviços de Execução de Sarjeta de Concreto Usinado, moldada in loco, não especifica o 

valor FCK do concreto o qual deverá ser aplicado para a realização do serviço. 

Diante da ausência de tal especificação vimos solicitar esclarecimentos acerca de 

qual deverá ser utilizada para que possamos efetuar a analise e confecção da proposta para 

o Certame. 

Acerca do presente Item, é importante frisar que o Subitem 4.13 (Transporte com 

caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada – Cascalheira: DMT= 8,86 

km) descrito na pagina 109 do edital em referência apresenta uma quantidade negativa 

(M3xKM = -712,88), a qual indagamos Vossa Senhoria se a mesma estaria correta. 

Para finalizar, não localizamos nos arquivos e anexos disponibilizados no site de 

Licitações da Prefeitura de Porto Velho/RO (transparência) as composições de custos 

unitários completas, de todos os itens, referente a ERRATA Novo Edital em comento, as 

quais embasam, objeto da presente Concorrência Pública, por este motivo solicitamos que 



 

                       Rod. BR 364, Km 4,5, s/nº - Bairro Lagoa – Porto Velho/ RO. CEP 76.812-317- Fone: (69) 3222 3232  

 

as mesmas sejam apresentadas e inseridas no endereço eletrônico em questão, com vistas 

a não prejudicar nenhum participante do processo licitatório. 

Sendo o que se apresenta e na certeza de que os questionamentos serão 

devidamente atendidos e esclarecidos, renovamos nossos protestos de elevada estima e 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 
_____________________________________ 

MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI 

CNPJ nº 08.666.201/0001-34 

 




