
JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

 

ATENDIMENTO AO PARECER Nº82/2020/DIESP-MT/SUEST-MT 

 

Na seguinte solicitação: 

“Foi solicitado para que fossem recalculados os fretes para 

composição de preço hidrosanitárias AMM HID 015 e 017, porém, os 

fretes foram suprimidos das composições, sendo que apenas as 

cotações das empresas Brasil Caixa D’água (reservatório de 15 m³) e 

Faz Forte (25 m³) possuem frete grátis.” 

 

Para a composição AMM HID 015 - RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO 

TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 

15.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO 

INCLUSA) foram feitas as seguintes considerações em relação ao frete: 

A cotação da empresa BRASIL CAIXA D’ÁGUA conforme texto da cotação 

sobre o frete: 

FRETE: INCLUSO ATE CUIABÁ / SP. 

 

Uma vez que o município em questão se encontra entre a origem do 

fornecedor e o município de Cuiabá o frete foi considerado incluso, 

conforme mapa a seguir . 

 



 

 

A cotação da empresa ALFA METALÚRGICA conforme texto da cotação 

sobre o frete: 

5 – Transporte, içamento (mobilização / excluso desmobilização) e montagem na base 

(CARRETA 

PRANCHA ) e licenças para tráfego 

 Tipo: R$ 4,25 o km rodado (ida e volta)  

 

A distância considerada foi de 694 km de ida e o mesmo de volta, totalizando 1388 

km. Conforme mapa a seguir. 



 

 

A cotação da empresa ROMA RESERVATÓRIOS conforme texto da 

cotação sobre o frete: 

 

RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO-VENDEDORA: Entrega, 

Levante, projeto da base, fornecimento de ART da construção do reservatório. 

 

Estando a empresa localizada em SP, da mesma forma que a primeira 

cotação do item em questão, foi considerado frete incluso. 

  



RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA 

(ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 25.000L - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA) foram feitas as seguintes 

considerações em relação ao frete: 

A cotação da empresa BRASIL CAIXA D’ÁGUA conforme texto da cotação 

sobre o frete: 

 

“FRETE: R$ 2,80 km rodado com saída de Birigui/ SP” 

 

A distância considerada foi de 834 km de ida e o mesmo de volta, totalizando 1668 

km. Conforme mapa a seguir. 

 

 

 

A cotação da empresa TANK METALÚRGICA conforme texto da cotação 

sobre o frete: 



” 11 – RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

Projeto Construtivo da Fundação; 

Transporte Descarregamento e Içamento;” 

 

A distância considerada foi de 953 km de ida e o mesmo de volta, totalizando 1906 

km. Conforme mapa a seguir. Foi considerado o menor valor cotado para km rodado 

de 2,8 R$/km 

 

 

 

A cotação da empresa FAZ FORTE conforme texto da cotação sobre o 

frete: 

 

“Frete: Grátis” 

 

 


