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CONVITE DE PREÇOS Nº 04/2021 
 

SÍNTESE Nº 01 DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS 

 

Transmitimos em anexo, resumo contendo os esclarecimentos 
prestados, conforme prevê o subitem 12.1 do Edital.  

 
À disposição para novos esclarecimentos que se façam 

necessários, subscrevo-me, 
 

 

Ribeirão Preto, 08 de outubro de 2021. 

 

Atenciosamente, 
 
 

SERGIO HENRIQUE SALLES PASCHOAL 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESPOSTAS AO QUESTIONAMENTO DA LICITANTE 
 
QUESTÃO 1: Pelo exame dos projetos e pela vistoria que fizemos no local da obra 

identificamos que para execução das sapatas corridas preliminarmente 
existe a indispensável remoção de um trecho do talude existente o 
qual deixou de ser antevisto em planilha orçamentária. Os serviços 
característicos, no mínimo, são: Escavações manuais, aterro e reaterro 
apiloado, transporte de terra para bota fora, compactação de fundo de 
vala e lastros para as sapatas. Solicitamos esclarecer-nos como serão 
remunerados os custos para execução destes serviços? 
 

RESPOSTA: Os itens pertinentes foram acrescentados nos "Serviços 
Preliminares" 

 
QUESTÃO 2: De acordo com o cronograma físico o prazo da obra é de 3 (três) 

meses. Solicitamos esclarecer e acrescer o valor correspondente de 
locação de banheiro químico ao prazo da obra. 
 

RESPOSTA: De acordo com o cronograma, o prazo da obra é de 2 (dois) 

meses. Foi acrescentado mais 1 unidade no item 1.1.1 
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QUESTÃO 3: Tendo em vista que normalmente as dimensões das placas são 

superiores a 1,00 m2 solicitamos confirmarem a manutenção deste 
número. 

 
RESPOSTA: O item foi revisado p/ 2,00 m² 

 
QUESTÃO 4: É exigido pelo SESMT USP, nas obras de construção civil 

internas ao campus, de instalações mínimas para o canteiro de 
obras como refeitório, almoxarifado, sanitário com lavatório e 
chuveiro. Estes itens são custos diretos da obra e devem fazer 
parte da planilha orçamentária. Solicitamos os devidos 
esclarecimentos já que a planilha orçamentária deixou de trazer 
estas previsões, exceto banheiro químico, porém sem lavatórios 
e chuveiro. 

 
RESPOSTA: O item foi revisado e acrescentado na planilha de custos 
 
 

Diante da necessidade da alteração do edital, será publicado a nova data 
de abertura do certame licitatório com as alterações necessárias. 


