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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

PREGÃO PRESENCIAL N°. 15/2022
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Roundcube Webmail :: Re: Fwd: Edital 16/2022 - Questionamentos

Assunto

Re: Fwd: Edital 16/2022 - Questionamentos

De
Para

Departamento de Obras e Infraestrutura. <engenharia@aramina.sp.gov.br >
P.M. Aramina - Setor de Licitações <licitacao@aramina.sp.gov.br >

Data

2022-02-01 09:11

• ORÇAMENTO-CERCA.xls(-116 KB)

Bom dia Fábio,
Além da planilha há em anexo a "Composição de Serviços', ela faz o detalhamento dos insumos e mão de obra necessários
para a execução de cada item. Pode-se notar que para a execução do serviço "Gradil" o detalhamento na Composição de
Serviços apresenta a quantidade de tempo utilizado por pedreiro, pintor, ajudante de pintor, serralheiro, ajudante de
serralheiro e servente para executar um metro quadrado do mesmo, além dos insumos cimento, areia, pedrisco, lixa, tinta,
liquido de fundo, perfil "U", galvanização, ferro, tela e parafusos gastos; o mesmo ocorre para o item
"Esmalte a base de água em estrutura metálica". Sendo assim, ao acrescentar os serviços separados na planilha orçamentária,
estaríamos criando um orçamento em duplicidade, com custos para um mesmo serviço previstos em dois itens separados.
Em anexo envio novamente "Planilha Orçamentária" e planilha de "Composição de Serviços'.
A disposição para mais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Att,

Rodolfo S. Cardoso - Engo. Civil
Departamento de Obras e Infraestrutura - Prefeitura Municipal de Aramina
(16) 3752-7043
(16) 98213-3692

Em 31/01/2022 11:19, P.M. Aramina - Setor de Licitações escreveu:
Prezado, bom dia.
Abaixo questionamento de empresa interessada em participar do pregão do alambrado.
Mensagem original
Assunto: Edital 16/2022 - Questionamentos
Data: 2022-01-31 11:16
De: Marcel Izidoro Fortes <marcel.fortes3mpgagenharia.com.br >
Para: "licitacao" <licitacao@aramina.sp.gov.br >
Cópia: "Polyana Soares Calixto Fortes" <polyana.soares@3mpengenharia.com.br >
Prezados bom dia!
Analisando o edital acima mencionado, verificamos divergências entre a
planilha quantitativa e o memorial descritivo.
Na planilha tem apenas 2 itens para precificar, conforme abaixo:
1
SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO
34.05.360
CDHU- 184
Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado (H=2,50m)
m2

116,25
33.07.102
CDHU-184
Esmalte a base de agua em estrutura metálica
m2

232,50
No entanto, analisando o memorial descritivo, tem a seguinte
informação:
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" _Será executada a escavação do solo com broca manual ou cavadeira
nos pontos que serão instalados os fixadores metálicos (perfil U) na
profundidade de 1,00m cada. Após a escavação os perfis metálicos
serão fixados com concreto executado no local, devendo ficar
devidamente nivelados e aprumados. A tela será instalada e presa com
ferro trabalhado e parafuso francês 5/16' x 3/4' com porca e arruela
galvanizadas. Eventuais emendas da tela deverão ser feitas no encontro
com os perfis metálicos, ficando completamente esticadas, niveladas nas
extremidades superior e inferior. Por fim, tela e fixadores receberão
pintura em tinta esmalte."_
Assim sendo, podemos verificar que na planilha orçamentária faltam os
itens:
- Escavação do solo
- Concreto
- Perfis "U"
- Parafusos para fixação, porcas e arruelas
Enfim, queremos saber se estes serviços serão incluídos
posteriormente como adicional ou se não será executado pela empresa
contratada?
Att,
Marcel Izidoro Fortes
Diretoria I Engenharia
3MP Engenharia e Construções
+55 (11) 97169.0337
marcel.fortes03mpengenharia.com.br
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DESPACHO DE ESCLARECIMENTOS N°. 01/2022
Considerando a solicitação de esclarecimentos realizada pela empresa 3MP
ENGENHARIA, recebida do e-mail marcel.fortes©3mpengenharia.com.br , em 31 de janeiro
de 2022, ás 11h16min, tem a informar o que segue:
Respostas ao interessado:
01. "Além da planilha há em anexo a "Composição de Serviços", ela faz o
detalhamento dos insumos e mão de obra necessários para a execução de cada item. Podese notar que para a execução do serviço "Gradil" o detalhamento na Composição de
Serviços apresenta a quantidade de tempo utilizado por pedreiro, pintor, ajudante de pintor,
serralheiro, ajudante de serralheiro e servente para executar um metro quadrado do mesmo,
além dos insumos cimento, areia, pedrisco, lixa, tinta, liquido de fundo, perfil "U",
galvanização, ferro, tela e parafusos gastos; o mesmo ocorre para o item "Esmalte a base de
água em estrutura metálica". Sendo assim, ao acrescentar os serviços separados na planilha
orçamentária, estaríamos criando um orçamento em duplicidade, com custos para um
mesmo serviço previstos em dois itens separados.
As informações aqui prestadas vinculam-se ao Edital n°. 16 de 25 de janeiro de
2022.
Aos servidores do setor de licitações, comunique o solicitante por meio do e-mail.
Publique-se no sitio eletrônico do município e no Diário Eletrônico Oficial.
Por fim, seja juntado este despacho no processo.
Aramina. 01 de fevereiro de 2022.
1.
PAULA TEIXEIRA ONÇALVES
Pregoeira
(assinado no original em fls. 11 volume 01)
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