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CONVITE DE PREÇOS Nº 03/2021 
 

SÍNTESE Nº 02 DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS 

 

Transmitimos em anexo, resumo contendo os esclarecimentos 
prestados pelo Presidente da Comissão de Licitações do Convite de Preços em 
epígrafe, conforme prevê o subitem 12.1 do Edital.  

 
À disposição para novos esclarecimentos que se façam 

necessários, subscrevo-me, 
 

 

Ribeirão Preto, 03 de setembro de 2021 

 

Atenciosamente, 
 
 

SERGIO HENRIQUE SALLES PASCHOAL 
Presidente da Comissão de Licitações 

 

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

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO DA LICITANTE 
 
Item 9.6 - Poste 3,00 para uma luminária (para a calçada nova) 
Qual modelo de poste? pois valor varia muito dependendo modelo. 
 
RESPOSTA:  Recomendamos que seja similar aos existentes no local 
 
QUESTIONAMENTO DA RESPOSTA: Verifiquei dois modelos, um tipo um 
colonial e outro com globo, qual das duas? 
 
RESPOSTA: Referente ao tipo de luminária que se encontra no local, o 

padrão a instalar é o de “globo” 
 
 
Item 11.8 - Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)  
Não se encontra mais grama por R$7,01 o metro quadrado, desde final de 2.020 
o valor é de R$11,00/m2 para cima. 
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RESPOSTA:  Referente à remuneração da grama, o valor com BDI, instalado, 

é de R$ 14,10, retirado de fontes oficiais de preços, totalizando 
R$ 564,12, valor que julgamos suficiente para a recuperação de 
trecho que será atingido na intervenção. 

 
QUESTIONAMENTO DA RESPOSTA: o valor da grama esmeralda não está 
R$14,10 e sim R$7,01 o material, hoje liguei em vários lugares, dois já me 
passaram o preço no email (segue anexo) valor de R$11,80 somente a 
grama. 
FRUTIGRAMA 16-3618-1883 valor R$11,90 
GRAMA E CIA: 3916-9192 valor R$11,80 
 
RESPOSTA:  Referente ao preço da grama, é possível encontrar no mercado 

preços inferiores ao determinado na planilha orçamentária, 
bem como preços superiores. Há muitos fornecedores do 
material, o que permite que o serviço seja realizado com o 
valor determinado. 

 
 
Item 8.2 - Reforma ou acabamento de Porta lisa com batente madeira - 70 x 
210 cm 
Na vistoria o Sr. Rogério não soube me dizer, o que irá 
reformar/acabamento? Folha? Batente? Guarnição? Fechadura? Etc 
 
RESPOSTA:  Referente ao valor para reforma de porta, o item remunera os 

cuidados e os retoques necessários para a proteção e eventual 
recuperação da porta existente, já que a soleira e a escadaria 
frontal serão o objeto de intervenção. Ainda assim, reforçamos 
que o procedimento executivo seja o mais cuidadoso possível, 
de modo a evitar danos na porta. 


