
Sr. Presidente da RDC 16, boa tarde, A RV Construtora, na pessoa de seu Diretor Valfredo, após 
análise das planilhas, projetos, memorial e SINAP, encontramos algumas divergências que 
gostaríamos de vossa explanação para evitarmos variações no percentual de desconto, 
inconsistencias, aditivos, etc, conforme itens abaixo. 
 
 
1- Item 94965U Concreto 25 mpa,  preço planilha R$ 323,27/ m3 e SINAP 361,05/ m3 
2- Item 74157   Lançamento concreto, preço planilha R$ 11,50/ m3 e SINAP 102,52/ m3 
3- Item FUA 72244/002 divisória em granito 2 faces, usado na composição sinap 10841 granito para 
piso R$ 226,41(granito em pedaço com   1 face polida); correto é sinap 25976 DIVISORIA EM 
GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS. 
4- Item FUA.74139/003 Porta Compensado; Falta na composição os insumos :Dobradiça, alisar e 
aduela 
5- Item 91341 Porta de aluminio, não tem fechadura na composição e sub composições e as 
fechaduras na planilha sintética referem-se às portas de .      .   .    madeira. 
6- FUA 22012/012 Pedra mineira, falta azuljista na composição e não está incluso nas 
subcomposições dos itens . 
7- Item 96116 Forro PVC; falta na composição o roda forro sinap 36250 e ajudante. 
8- FUA 73829/001 Piso ceramico; na composição o 73449 argamassa cimento areia, não é 
recomendada pelas normas técnicas para assentamento de ceramica, ideal é sinap 1381 argamassa 
industrializada colante, igual ao item seguinte da planilha. 
9- FUA 74242/003 Para mestre de Obra no Sinap é considerado 220hs e na planilha está 180hs 
10- Item 94213U Telahamento, falta o perfil C para confecção das terças  
11- Item 96113U Forro em placa de gesso, falta na composição peças para tarugamento 
12- Item 83534 Na composição sinap 94962U concreto magro, preço da planilha R$ 249,38 e no sinap 
R$ 287,48 
13- Item 73672 Desmatamento, na composição não consta transporte de vinda e ida da máquina, pois 
o volume de serviço não compensa esta despesa. 
14- FUA.15450/002 Reservatório d´agua, falta na composição a mão de obra de instalação. 
15- FUA 73691/001U Luva de PVC, falta na composição a mão de obra de instalação. 

 


