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Piracaia, 30 de Setembro de 2021 . 

TP07/2021 - REFORMA NA EMEF AMARO PEREIRA LEITE, NO MUNICÍPIO DE 

PIRACAIA 

PROCESSO: 1064/2021 

PROTOCOLO: 8265 

Prezada senhora, 

Vimos por meio deste informar que os apontamentos do tópico (1) feitos 

pela empresa, não foram acatados, uma vez que a planilha base utilizada encontra-se 

vigente, CDHU 181 . 

A planilha orçamentária da TP 07 foi retificada e alguns destes itens 

citados já foram solucionados no que compete à essa administração, os demais itens 

que não serão remunerados. 

Atenciosamente, 

~~ 
~es 

Assessora de Articulação Institucional 



QUESTIONAMENTOS REFERENTE AO EDITAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA 
EMEF AMARO PEREIRA LEITE, NO MUNICIPIO DE PIRACAIA. 
EDITAL No 72/2021 
TP: 07/2021 
PROCESSO: 1064/2021 

ABERTURA:05 DE OUTUBRO DE 2021 ÀS 10:00 HORAS 

Devido ao apontado em letras grifadas no Edital referido: 

PREFEITURA MUNICíPAL OE PiRACAlA 
PRGTOCClLO GERAL Nº .. ...2.%..S. ..... 
PROCESSO Nº ... . ...... - -•· 

l. 
DATA.l!i./ Cfll_ oZJ . 

A visita técnica é item obrigatório devendo ser realizada pelo responsável da 
empresa, com vinculo comprovado da participante da licitação. O atestado de 
visita técnica só será emitido após a concordância do representante da empresa, 
de todas as peças técnicas (planilha orçamentária, cronograma, projeto e 
memorial descritivo). 

Os itens acima passarão a fazer parte de declaração que deverá ser assinada 
pelo representante da empresa, e a mesma só receberá o atestado de visita 
técnica mediante a apresentação da declaração devidamente assinada. 

Temos os seguintes questionamentos: 

1) A planilha precisa de imediata revisão devido a data do edital, planilha base de 
preços como fevereiro/2021. Acreditamos que essa administração tem 
conhecimento que os preços da construção civil sofreram grandes ajustes em 
meio a pandemia, desta forma uma revisão imediata da planilha de preços, 
especialmente ao que se refere aos itens de aço, concreto, entre outros, 
abaixo os itens que estão com preços fora de mercado, onde estamos no fim 
de setembro: 

• Armadura em barra de aço 
• Concreto 

2) Do que se trata as unidades dos ite,ns: 2.1, 2.4, 2.5, 3.1 e 3.2? 

3) Solicitamos esclarecimentos para saber qual item da planilha remunera os 
serviços a seguir: 

a. Canteiro de Obras 
b. Locação da Obra 
c. Lançamento de concreto 
d. Limpeza da Obra 
e. Retirada de entulho durante a execução da obra (caçambas). 
f. Escavação da fossa 
g. Itens da composição do custo de execução da junta construtiva 

conforme memorial. 

4) Itens 6.12 e 6.13 serão apenas 1 unidade? Em caso de afirmação seria 
possível discriminar cada custo, porque há divergência do memorial descritivo 
e da planilha. 

5) Nos itens compostos por serviço de elétrica como foi previsto o cabeamento 
(Eletroduto, aéreo)? E os itens que a compõem para sua execução? Sua forma 
de acionamento, disjuntor, fotocélula etc.? 



Desta forma, diante dos questionamentos apresentados, solicitamos urgentes 
esclarecimentos. 

Att. 

Limeira, 23 de setembro de 2021. 

FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L TDA. 


