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PROCESSO Nº 59/2021/PROHAB 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E 
PLAYGROUND EM PRAÇAS NOS BAIRROS CRUZEIRO DO SUL, VILA BOA VISTA E JARDIM MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO 
CARLOS 
 
 

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio do ano de 2022, às 15h00, 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 EIRELI - EPP, referente 
à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
“Após análise e estudos dos custos para a realização da obra em questão, nota-se que a planilha orçamentária está muito defasada perante 
aos custos dos orçamentos dos orçamentos de academia ao ar livre. 
Pode-se ver que os índices de referência utilizados para a formulação dessa planilha orçamentária estão desatualizadas a mais de 6 meses, 
no caso dos equipamentos (itens mais relevantes) são de Janeiro de 2021! 
Peço para que enviem ao setor responsável para a atualização dessa planilha orçamentária para que seja possível a participação das 
empresas.” 
 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL 
“Após analisar o questionamento da empresa Fragalli, informamos que a planilha orçamentária foi elaborada no mês de novembro/2021 com 
os índices de referência disponíveis na época (SINAPI 10/2021 e SIURB-EDIF 01/2021). 
Considerando que já foram disponibilizadas tabelas de custos com data-base mais recente (SINAPI 03/2022 e SIURB-EDIF 01/2022), 
solicitamos o processo para que possamos realizar a atualização da planilha orçamentária.”. 
 

 

 

 
 

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