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CONVITE Nº 09/2021 
 

PROCESSO Nº 5947/2021 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERVENÇÕES NO CAMPO DO SERSE NO DISTRITO DE SANTA EUDÓXIA, NO 
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto 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 AGROTELAS, referente à licitação em 
epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO: 
 
“Boa tarde. Analisando a planilha de orçamento básico, surgiu a dúvida quanto à metragem dos alambrados, telas e cerca. Por favor 
verifique, pois a metragem que consta na planilha não confere com as medidas do campo. ”  
Pergunto: 
 
RESPOSTAS DE ACORDO COM A UNIDADE RESPONSÁVEL 
“Em resposta ao questionamento referente ao Convite 09/2021, seguem as considerações da Secretaria de Obras Públicas: 
a) Para o item 2.1 da Planilha de Orçamento Básico (Cerca em tela de aço galvanizado, montantes em mourões de concreto com ponta 
inclinada e arame farpado), o quantitativo foi calculado em função do aumento de 25,00 para 29,50 metros no comprimento do campo de 
areia. Deste modo, serão 4,50m a mais em cada lateral, totalizando os 9,00 metros indicados. 
b) Para o item 2.2 da Planilha de Orçamento Básico (Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado), o quantitativo 
foi calculado em função da substituição da tela ao longo dos 25,00 metros de comprimento de cada lateral do campo de areia. A altura da 
tela é de 1,80m, de acordo com o detalhe D3 da Folha 01/02. Deste modo, serão 25,00m x 1,80m = 45,00 m2 em cada lateral, totalizando 
os 90,00 m2 indicados. 
c) Para o item 2.3 da Planilha de Orçamento Básico (Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com 
tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm), o quantitativo foi calculado em função da execução de alambrado ao 
longo dos 14,00m de largura de cada lado do campo de areia. A altura do alambrado é de 3,00m, de acordo com o detalhe D1 da Folha 
01/02. Deste modo, serão 14,00m x 3,00m = 42,00 m2 em cada lado do campo, totalizando os 84,00 m2 indicados. ” 
 
 

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