
 
 

SETOR DE LICITAÇÕES 
 
 

ESCLARECIMENTOS  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 

 
 

A Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, 
coloca à disposição de quem interessar. 

 
Foi recebido pedido de esclarecimento relativamente ao Edital de Tomada de 

Preços n. 06/2021, cujo objeto trata do fonecimentro de materiais e mão de obra para 
revitalização urbana, conforme segue: “PLANILHA - 1) A planilha global (1ª pág.) 
não está apresentando o somatório correto dos trechos subsequentes no item 1.4 
Administração local de obra, pois a mesma possui 2 meses e nas subsequentes não 
constam quantitativos neste item. Se forem somados os totais de cada trecho, o total é 
de R$ 1.986.236,23 e a global apresenta R$ 1.998.404,56. Como proceder para a 
apresentação da proposta? MEMORIAL DESCRITIVO - 2) O Memorial Descritivo 
apresenta nas páginas 8 e 9 os serviços 3.1. Remoção de material inadequado – carga e 
transporte para bota-fora e 3.2. Regularização e compactação do subleito. Esses serviços não 
estão sendo contemplados na planilha orçamentária, assim entendemos que tais 
serviços não devam ser executados, ou se forem necessários, serão tratados como 
aditivo. Estão corretos esses entendimentos? 3) O Memorial Descritivo apresenta nas 
páginas 13 à 17 serviços 4.0 PROJETO DE SINALIZAÇÃO – PREFEITURA 
MUNICIPAL e 5.0 ENSAIOS TECNOLÓGICOS, com seus respectivos sub-itens. Por 
não constarem na planilha orçamentária, entendemos que tais serviços não devam 
ser executados, ou se forem necessários, serão tratados como aditivo. Estão corretos 
esses entendimentos? ” 

 
Assim, passamos a expor as seguintes considerações: 

1) Considerar o valor global de R$1.998.404,56, portanto considerar para o item 1.4 
quantidade igual a 2, tanto na primeira quanto na segunda página; 
2) Os mesmos serão executados pelo município, como consta o próprio memorial 
descritivo, por isso não constam na planilha orçamentária; 
3) O projeto e execução da sinalização ficarão a cargo do município, já os ensaios 
comprovando a qualidade do material empregado deverão ser entregues pela 
empresa executora. 

 
Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para 

qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 
 

Atenciosamente, 
 

Comissão de Licitações. 
 

Almirante Tamandaré do Sul, 13 de maio de 2021. 


