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CONVITE N° 27/2018 
 

PROCESSO Nº 19978/2018 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano de 2018, às 11h40, reuniu-se na Sala de Licitações a 
Comissão Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimento enviado pela empresa FRAGALLI 
ENGENHARIA, referente à licitação em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de empresa para construção de 
passarelas de concreto sobre o Córrego do Gregório, no Município de São Carlos. 

Abaixo os questionamentos e a resposta da unidade responsável: 
 

QUESTIONAMENTOS 
1) Temos nas 2 planilhas os itens 1.12 referente a Sinalização de Obra cadastrados nos códigos 

SINAPI 85424. Acontece que na planilha esse item está em unidade e esses códigos SINAPI são 
cadastrados no sistema em m². Portanto pergunto: Como devemos orçar esse item: em unidade ou 
em m². 
Devemos alterar a composição para outro código? 

 
2) Temos nas 2 planilhas os itens 3.4 referente a Piso de Concreto desempenado cadastrados nos 

códigos SINAPI 94993. Acontece que na planilha esse item está em m³ e esses códigos SINAPI são 
cadastrados no sistema em m². 
Portanto pergunto: Como devemos orçar esse item: em m³ ou em m². Devemos alterar a composição 
para outro código? 

 
3) Temos na planilha da Passarela com largura de 5m os itens 5.1.1 referente a Bando de Madeira com 

encosto. Acontece que existe uma discrepância de quantidade sendo que na planilha em pdf consta 
2 unidades e na planilha em excel consta 14 unidades. Também não achamos no Memorial 
Descritivo as especificações desse banco, ou seja, tamanho, referência, modelo, marca. 
Portanto pergunto: Qual a quantidade correta que devemos orçar? Qual a especificação correta 
desse banco (tamanho, referência, modelo, marca)? 

 
4) Temos na planilha da Passarela com largura de 5.1.2 e 5.1.3 referente a Banco de Madeira sem 

encosto e Lixeira. Acontece que esses itens aparecem na planilha em pdf e não aparecem na 
planilha de excel. Também não achamos no Memorial Descritivo as especificações desse banco e 
dessa lixeira, ou seja, tamanho, referência, modelo, marca. 
Portanto pergunto: Devemos orçar ou não esses itens? Qual a especificação correta desse banco e 
dessa lixeira (tamanho, referência, modelo, marca)? 

 
5) Temos nas planilhas os itens 4.12 (Passarela de largura 5,0 m) e 4.13 (Passarela de 2,50 m) o 

Guarda Corpo em tubos galvanizados. Acontece que na planilha pdf consta 39 m2 a na planilha em 
Excel consta 52 m2. 
Pergunto: qual a quantidade correta que devemos orçar? 

 
 
RESPOSTAS DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 
1 - Temos nas 2 planilhas os itens 1.12 referente a Sinalização de Obra cadastrados nos códigos SINAPI 
85424. Acontece que na planilha esse item está em unidade e esses códigos SINAPI são cadastrados no 
sistema em m². Portanto pergunto: Como devemos orçar esse item: em unidade ou em m². 
Devemos alterar a composição para outro código? 
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R: Considerar o mesmo código com a unidade em m². 
 
2 - Temos nas 2 planilhas os itens 3.4 referente a Piso de Concreto desempenado cadastrados nos códigos 
SINAPI 94993. Acontece que na planilha esse item está em m³ e esses códigos SINAPI são cadastrados no 
sistema em m². 
Portanto pergunto: Como devemos orçar esse item: em m³ ou em m². Devemos alterar a composição para 
outro código? 
 
R. Considerar o mesmo código na unidade em m². 
 
Os itens 3, 4 e 5 referem-se a divergências nas quantidades dos itens 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 4.12 (passarela de 
largura 5,0 m) e 4.13 (passarela de largura 2,50 m). 
 
R. Esclarecemos que por um lapso foram fornecidas as planilhas propostas em excell das duas passarelas 
em uma versão anterior, antes das revisões realizadas nos 
projetos. 
 
As duas planilhas de propostas foram revisadas e disponibilizadas no site desta Administração. 

Ainda, com relação aos itens 3 e 4, entendemos que não há necessidade de dar maiores esclarecimentos. 
Na planilha proposta da passarela do SESC foi incluída a informação: conforme projeto e Memorial 
Descritivo, que menciona as referências dos bancos de madeira. 
 
Como estes esclarecimentos não interferem na elaboração de propostas, pois os valores previstos são os 
constantes das planilhas anexas ao Edital, não iremos alterar a data de apresentação dos envelopes desta 
licitação. 
 
 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta 

Administração, para conhecimento público. 
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