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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 12 (doze) dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 08h00, 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 
Analisando a planilha do anexo VI – DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO questionamos o seguinte: 
  
1. Vimos que a parte de escavação é contemplada no item 2.3 - Serviço de escavação, reaterro e movimentação de terra com 
retroescavadeira/Carregadeira 0,77M3 (Cond. D), porém como a obra de manutenção será na feita em área urbana poderá 
acontecer de afetar a área asfáltica onde será necessário ser feito o corte e demolição do pavimento, carga, descarga e descarte 
deste entulho, e na planilha não está contemplando este serviço. 
  
Gostaríamos de saber, caso seja necessário a manutenção nas áreas com pavimentação asfáltica, como será remunerado este 
tipo de serviço. 
  
2. Caso seja necessário a manutenção nas áreas com pavimentação asfáltica, além dos serviços de corte e demolição do 
pavimento, carga, descarga e descarte deste entulho também terá a necessidade de fornecimento e aplicação de concreto 
asfáltico para a reposição da pavimentação removida. 
  
Gostaríamos de saber, caso seja necessário fornecimento e aplicação de concreto asfáltico, como será remunerado este tipo de 
serviço. 
  
RESPOSTA SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL 
Em resposta à solicitação de esclarecimento feita pela empresa KGP CONSTRUTORA, informamos que eventuais serviços de 
corte, demolição, transporte e reconstituição de pavimento não estão incluídos na presente contratação uma vez que, quando 
necessários, serão realizados por meio de contratação específica ou por equipes próprias da SMSP 
 
 

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

Roberto Carlos Rossato 
Pregoeiro 

Daniel Müller 
Membro 

Hicaro Alonso 
Membro 

 


