
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Comissão Permanente de Licitações 

São Carlos, Capital da Tecnologia 
______________________________________________________________________________________________________ 

Rua Episcopal, nº 1.575, Centro, São Carlos – SP, Fone/Fax: (16) 3362 1162 

TOMADA DE PREÇOS N° 16/2020 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10324/2020 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE GRADIL NO ENTORNO DO CEMEI 
REGINA A. MELCHIADES, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 
Aos 08 (oito) dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 16h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de 
Licitações para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa CEDRO CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA, referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
Foi disponibilizado aos licitante 01 (uma) prancha de projeto, porém não conseguimos efetuar nossa proposta, pois não 
está contemplado no projeto e no memorial descritivo, o detalhamento para os seguintes itens: 
  

2.1 
 

Grade de ferro serralheiro - h = 1,00 m e c = 165,00 m 

3.8 
 

Grade de ferro - h= 2,50 metros, c = 36,00 metros 

3.9 
 

Portão duas folhas - h = 2,50 m e c = 2,00 m 

 
Sendo assim, solicitamos que seja enviado o Projeto constando os detalhamentos para que possamos realizar nosso orçamento 
 
RESPOSTA DA UNIDADE SOLICITANTE 
Em atenção à solicitação de esclarecimento encaminhada pela interessada, informamos que a contratada deverá executar o 
gradil e o portão de entrada do CEMEI Regina Melchiades, conforme padrões normativos da ABNT, de acordo com a melhor 
solução técnica que encontrarem e com a aprovação da equipe de fiscalização da SMOP. Salientamos que o preço desse 
serviço apresentado na planilha de orçamento básico não sofre influência dessa questão, uma vez que é quantificado em 
metros quadrados. 

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

conhecimento público. 
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