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CONVITE N° 30/2018 
 

PROCESSO Nº 25231/2017 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Aos 02 (dois) dias do mês de outubro do ano de 2018, às 11h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimento enviado pela empresa VILLE ENGENHARIA, 
referente à licitação em epígrafe, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DISSIPADORES DE ENERGIA SITUADOS NA MACROBACIA DO 
CÓRREGO ÁGUA QUENTE, no município de São Carlos 

Abaixo os questionamentos e a resposta da unidade responsável: 
 
QUESTIONAMENTO 
solicitamos esclarecimentos em relação ao trabalhos a serem desenvolvidos, uma vez que:  
 
- no escopo do serviço consta a "elaboração de projeto executivo de 04 dissipadores de energia situados na 
macrobacia do Córrego da Aguá Quente - Cidade Aracy",  
  
- na justificativa do termo de referencia conta tarefas relacionadas a implantação dos dissipadores em dois grupos: 
grupo 1 (dissipadores nº 01, 02, 03 e 05 - Contratação imediata) e grupo 2 (dissipadores nº 04 e 06 - projetos 
originais necessitarão de reanalise tanto pelo traçado como pelas dimensões)  
 
nesse sentido, deverão fazer parte da proposta da proponente somente o projeto dos 4 dissipadores (Grupo 1) ou 
também a reanalise do traçado e das dimensões dos dissipadores nº 04 e 06 (Grupo 2)?  
 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL 
Com relação à solicitação de esclarecimento da interessada, informamos que deverão fazer parte da proposta 
somente os projetos dos 4 dissipadores (Grupo 1), conforme item 3.3 (Projeto executivo) do Termo de Referência. 
 
 

Este esclarecimento foi encaminhado ao licitante e será disponibilizado no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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