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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

São Carlos, Capital da Tecnologia 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020 
 

PROCESSO Nº 11298/2020 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM SISTEMAS DE 
DRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 

 
Aos 08 (oito) dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 15h30, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio 

ao Pregão Presencial para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado por e-mail à Seção de Licitações pela 
empresa KGP CONSTRUTORA para o pregão em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTOS 
 Em referência a especificação dos itens no instrumento convocatório da licitação em comento, os quais possuímos interesse em 
licitar, abrimos questionamento quanto aos valores contidos no referido orçamento disponibilizado pelo órgão. 
  
Perante a situação de crise atual em que estamos passando devido ao Covid-19, a oscilação dos valores dos itens estão tendo 
alterações repentinas e instáveis, dificultando assim um orçamento preciso a longo prazo. 
  
Estas alterações afetam diretamente o orçamento mediante que dentre o período em que é entregue a proposta até o inicio de 
execução das obras os valores já estão sujeito a drásticas mudanças. 
  
Notamos também que na Planilha de Orçamento Estimativo, na observação está com referência dos preços unitários dos 
serviços baseados nas tabelas oficiais indicado pelo SINAPI no mês 05/2020 (maio de 2020), sendo assim estão bem com os 
preços bem defasados com a realidade data atual. 
  
Gostaríamos de saber quais medidas o órgão estará tomando para não comprometer o bom andamento do procedimento 
licitatório colocando em risco um possível fracasso por preços inexequíveis e também, não prejudicar a empresa contemplada se 
os ajustes dos preços do orçamento não acompanharem tais oscilações do mercado. 
  
RESPOSTA SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL 
Não há previsão legal para quaisquer realinhamentos de preços em Atas de Registro de Preços. 
 
Caso ocorra o desequilíbrio econômico-financeiro, será tratado conforme legislação vigente. 
 
Quanto à defasagem das planilhas, estas foram atualizadas e o Edital foi republicado. 
 
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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