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DESPACHO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL 
 

CONCORRÊNCIA N.º 013/2021 - PROCESSO N.º 31.257/2021 
       
                                           A Comissão Permanente de Licitações comunica 
esclarecimento ao Edital, cujo objeto é a CONCORRÊNCIA N.º 013/2021, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONTENÇÃO DE CANAL – REMANESCENTE DA URBANIZAÇÃO DO CÓRREGO DO 
ENGENHO QUEIMADO, NA RUA ADRIANO CARLOS CARDOZO, S/N, JARDIM MARTINS, 
FRANCA/SP 
 
                                            Considerando solicitação de esclarecimento ao Edital 
formulada pela empresa Conservasolo Engenharia Ltda, que indaga:  
 
1 - Após analisar as Composições de Preços Unitárias das referências indicadas na Planilha 
Orçamentária da Prefeitura, observamos que a unidade de medida do 
código 92757 é M2, conforme consta no anexo, e no item 03.01 - "Proteção superficial 
de canal em gabião, tipo colchão, altura de 30cm, enchimento com pedra de mão tipo 
rachão - fornecimento e execução" da planilha, a unidade de medida considerada é M3, 
tornando-se o preço inexequivel. Diante disto, a unidade de medida deste item está 
errada? O correto seria M2? 
 
 2 - Analisando as Composições de Preços Unitárias das referências indicadas na Planilha 
Orçamentária da Prefeitura para os itens 03.01, 03.02 e 03.04, observamos que o insumo 
de código 4730 - PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE), não contempla o frete do material e nem 
consta nas composições como outro serviço ou em outro item da planilha, conforme a 
memória de cálculo. Desta forma, considerando que o frete deste material onera muito os 
serviços, como será pago o transporte desse insumo? 
 
A Comissão Permanente de Licitações comunica que, consultada a área técnica da 
Secretaria de Infraestrutura, a mesma esclareceu o que segue:  
 
1. “O quantitativo do item “3.1 - Proteção superficial de canal em gabião, tipo 
colchão, altura de 30cm, enchimento com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e 
execução” de 5.266,69 está correto, porém a unidade M3, por erro de digitação, deve ser 
corrigida para M2. 
 
2. Para os itens 3.01, 3.02 e 3.04, informo que foram adotados os códigos SINAPI 
indicados e que, apesar de não constar no custo do insumo o transporte até a obra, este 
ficará de responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatório, considerando 
que a composição é adotada como referência de custo, podendo haver divergência de 
empresa para empresa no método executivo e coeficientes dos respectivos insumos e 
composições, desde que o serviço executado atenda o projeto.” 
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 Ficam expressamente ratificadas todas as cláusulas e condições do Edital. 

 

               

 

 

 Assinado no original                                                          
Marcelo Henrique do Nascimento 
Presidente da Copel 
 
 
 
 
Assinado no original              
Sergio Luiz Romero Gerbasi     
Membro  
 
 
 
     
Assinado no original 
Ligia Silva Granzoto 
Membro 
 
 
 
 
Assinado no original 
Eduardo Renato Junqueira 
Secretaria de Infraestrutura 


