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TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 470/2021 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE EROSÃO E 
RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NO JARDIM MUNIQUE, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 
Aos 05 (cinco) dias do mês de março do ano de 2021, às 12h30, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de 
Licitações para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa OCTON ENGENHARIA E 
INCORPORACAO - EIRELI, referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
(...) referente  a Tomada de Preços Nº 005/2021 do Processo Nº 470/2021, referente ao objeto: 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO 
DO SISTEMA DE DRENAGEM NO JARDIM MUNIQUE, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS,”. 
  
                Em referência as especificações da Planilha Orçamentária do instrumento convocatório da licitação em comento, os 
quais possuímos interesse em licitar, abrimos questionamento quanto aos itens contidos no referido orçamento disponibilizado 
pelo órgão. 
  
1. Vimos que a parte de escavação é contemplada no item 2.8 “ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS 
COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M”, 
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 de pavimento asfáltico, 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. 
  
  
1. 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 
Com relação aos questionamentos encaminhados, informamos que não esta prevista a manutenção e demolição de pavimento 
nessa obra pois entendemos que a mesma será realizada em local sem pavimentação asfáltica. Caso ocorra algum fator 
imprevisto (não previsto no projeto), como a danificação da pavimentação asfáltica do entorno, será submetido ao Dep. Jurídico 
do município um pedido de aditamento que, se autorizado, será incorporado ao serviço inicial. 

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

conhecimento público. 
 
 
 
 
 
 

Roberto Rossato 
Presidente 
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