
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Comissão Permanente de Licitações 

São Carlos, Capital da Tecnologia 
______________________________________________________________________________________________________ 

Rua Episcopal, 1575 – Centro, São Carlos - SP – Fone/Fax: (16) 3362 1162 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2023 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1812/2022 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS VIDA NOVA SÃO CARLOS, NO 
MUNICIPIO DE SÃO CARLOS 
 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de fevereiro do ano de 2023, às 17h40, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa FRAGALLI 
ENGENHARIA LTDA - EPP, referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTOS: 
 
1) SOLICITAÇÃO DE MAIORES INFORMAÇÕES  
Em planilha orçamentária cedida em arquivos do certame, conta o seguinte item:  
 

 
 
Item 3.16: 75m² de grade de proteção para caixilhos (portas e janelas) em tubos/barras de aço - conforme medidas das janelas 
e portas (principal vidro e lateral), incluso fornecimento, instalação e pintura = total de R$95.478,75  
Por ser um item relevante do total do certame (19,71%), necessitamos de mais detalhamento dos serviços a serem executados 
em tal item, visto que, não existe nenhuma informação e nem detalhe de projeto para a realização de tal grade.  
Pergunto: Como seria a execução? Barra redonda/chata? Qual o espaçamento entre os perfis da serralheria? O gradil será de 
parafusar ou de chumbar?  
Por se tratar de um item relevante para a cotação da obra, entendemos que necessita-se de maiores informações sobre o item 
para possuirmos um certame mais justo e coerente para todos os concorrentes para a fiscalização pela Secretaria de Obras 
Públicas de São Carlos 
 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 
Considerando que o código utilizado na planilha para o serviço é do CDHU, podemos encontrar os detalhes requeridos no 
caderno com o critério de medição utilizado por aquele orgão.  
24.02.460 - Grade de proteção para caixilhos. Medido pela área da grade instalada (m²). Remunera o fornecimento de grade de 
proteção, para caixilhos, constituída por: grade confeccionada com barras chatas de 1 1/4 x 3/16, dispostas horizontalmente, 
verticalmente e no requadro externo da peça, em aço SAE 1010 / 1020; grapas em chapa de aço, ou chumbador de expansão, 
tipo parabolt, para a fixação do conjunto; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da grade, 
por meio de grapas, ou chumbadores nas paredes de blocos estruturais, ou de concreto, ou vigas, ou pilares, etc. Remunera 
também o fornecimento de solda nas porcas com os parafusos, após a fixação. Não remunera arremates de acabamento. 
 
 

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

conhecimento público. 
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