
Questionamentos  
Carta Convite nº 010/2023 

Obra da Sede Administrativa + Guarita + Portal 

Parque Estadual da Ponta da Tulha. 
 

 
Questionamento 1 - Na visita técnica ocorrida no dia 27/01, fizemos um 
questionamento referente ao serviço de fechamento da obra que não consta em 
planilha, e os engenheiros fiscais pediram para realizarmos esta pergunta via e-mail. 
Gostaríamos de saber se este serviço não poderia ser acrescentado na planilha 
orçamentária, tendo em vista a questão de segurança e de roubos que nos foi 
informado na localidade. Como se sabe o fechamento da obra é algo primordial para 
segurança em um canteiro de obras, pois tende a deixar mais seguro tanto os 
materiais quanto os funcionários. 

  
 
Resposta 1 – No período que os projetos e planilha orçamentária foram elaborados 
não havia o conhecimento que na localidade ocorria roubos e furtos de materiais, 
somente foi tomado ciência desta situação na época que a empresa Engetela estava 
executando o cercamento.  
Na planilha foi considerado o item 1.4.1 "Aluguel de imóvel para funcionamento de 
alojamento para os funcionários da obra" o qual também pode ser utilizado para a 
guarda de equipamentos e ferramentas elétricas, os quais possuem um valor comercial 
alto e de fácil transporte, e foi considerado também o item 1.3.4 "Execução de 
depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário" o qual deve ser utilizado para a guarda de materiais da obra, como 
cimento, filito, argamassa, tinta, etc, assim como pode ser utilizado também para a 
guarda de ferramentas manuais.  
Porém, tendo em vista a questão dos roubos, acreditamos que seja realmente 
necessário incluir um item de fechamento da obra, pois assim o ambiente torna-se 
mais seguro, e ainda, se a empresa executora da obra optar por colocar um vigia 
noturno o mesmo não pode ficar alocado em um local aberto.  
Então, na elaboração da proposta e na sua planilha orçamentária, a empresa 
participante da concorrência deverá OBRIGATORIAMENTE acrescentar este serviço e o 
mesmo deverá ficar em destaque, ticando o item de amarelo.  
 
O item a ser acrescentado será: 
 
TABELA REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT. 

SINAPI  JUL/22 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 230 
 
 

 
 


