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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Comissão Permanente de Licitações 

“SÃO CARLOS, CAPITAL DA TECNOLOGIA” 

 

CONVITE N° 16/2019 
 

PROCESSOS Nº 20308/2017 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Ao 1º (primeiro) dia do mês de julho do ano de 2019, às 16h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimento enviado pela ESTATICA PROJETOS LTDA-
ME referente à licitação em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de empresa para elaboração de projeto 
estrutural para cobertura da quadra do Tiro de Guerra, no Município de São Carlos. 
 
QUESTIONAMENTO 

Venho através deste solicitar esclarecimentos quanto as dúvidas referente ao Convite nº 16/2019 que tem 
como objeto Contratação de empresa para elaboração de projeto estrutural para cobertura da quadra do 
Tiro de Guerra, no Município de São Carlos.  
 
Segue abaixo as dúvidas:  
 
1) não ficou claro pra mim se existe a quadra poliesportiva? em caso afirmativo a elaboração do projeto 
arquitetônico contemplada na planilha orçamentária diz respeito basicamente ao levantamento in loco da 
quadra existente e demonstrar esse levantamento através de projeto? ainda em caso afirmativo, o que 
existe hoje é apenas uma quadra poliesportiva, ou essa quadra tem arquibancada, vestiário, palco, etc?  
 
2) para a elaboração do projeto de fundações a prefeitura de São Carlos disponibilizará a contratada o 
relatório de sondagem de solos? 

 
RESPOSTA DE ACORDO COM A UNIDADE RESPONSÁVEL 

Em resposta aos questionamentos da empresa Estática Projetos  Ltda., informamos que: 
 
1 - A Quadra poliesportiva já existe e deverá ser feito o levantamento cadastral e a planta de arquitetura da 
mesma para o projeto de cobertura. Existem vestiários e arquibancada porém a cobertura é apenas da 
Quadra. 
 
2 - Para o projeto de fundações da quadra não será disponibilizada a sondagem pela Prefeitura. 
 
 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta 

Administração, para conhecimento público.  
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