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CONVITE N° 06/2021 
 

PROCESSO Nº 3043/2021 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO RECINTO DOS MACACOS NO PARQUE ECOLÓGICO, NO 
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio do ano de 2021, às 08h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Comissão Permanente de 
Licitações, para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa DARCOS ENGENHARIA LTDA, referente à 
licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTOS 

Considerando o Convite em referência, peço que sejam encaminhados os arquivos digitais dos projetos 
correspondentes. 
 
Peço ainda que seja confirmado o tipo de regime de contração dos serviços (preços unitários ou 
empreitada por preço global). 
 
Em vistoria realizada no local, foi observado que a estrutura em madeira existente, que servirá de suporte 
para as telas de fechamento do recinto, aparenta que não suportará o peso próprio das telas, assim como 
os esforços que estarão sujeitas, sendo a necessidade de reforços não previstos no edital. 
 
Observa-se ainda que por tratar de conclusão de serviços inciados, há serviços necessários não previstos 
na planilha, a exemplo: 
 
- piso de concreto para passeio; 
- requadros em massa / reboco; 
- instalação de container / canteiro; 
- paisagismo; 
- administração local. 
 
Desde já agraço e fico à disposição. 

 
RESPOSTAS DE ACORDO COM A UNIDADE RESPONSÁVEL 

Em resposta ao questionamento apresentado pela empresa DARCOS, temos a informar que o objeto do 
presente certame são, exclusivamente, os serviços remanescentes da contratação anterior, de modo que 
eventuais serviços que não constem da planilha não fazem parte do fornecimento previsto, que se dará por 
empreitada de preço global, conforme descrito no Edital. 
 
Quanto à estrutura de madeira, informamos que a mesma foi executada de acordo com o projeto e 
memorial, motivo pelo qual entendemos ser suficiente para a aplicação e finalidade a que se destina, vez 
que a tela a ser aplicada é prevista no mesmo projeto. 

 
 

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