
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Finanças – Departamento de Licitações 
 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021 

PROCESSO Nº 1004/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DAS RUAS JUNDIAÍ E OLÍMPIA NO PARQUE 
AMÉRICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA. 

 

ESCLARECIMENTO 

 

Esclarecimento ao edital em epígrafe, proposta pela empresa Emparsanco Engenharia, 
recebida através de e-mail, às 09h45 do dia 17/08/2021. 

 

1) Tendo em vista o interesse em participar da Tomada de Preços nº 03/2021 – Processo 
nº 1004/2021-5. Solicitamos esclarecimentos quanto à apresentação do Certificado de 
Registro Cadastral desta Prefeitura, pois no referido Edital não menciona a 
obrigatoriedade do mesmo. 

Desta forma entendemos que mesmo sendo Tomada de Preços, não se faz necessário a 
apresentação do Certificado de Registro Cadastral. 

 

Resposta: O mesmo não se faz necessário, visto que não foi solicitado no edital. 

 

Esclarecimento ao edital em epígrafe, proposta pela empresa Engtec Engenharia e 
Tecnologia Ltda, recebida através de e-mail, às 08h58 do dia 18/08/2021. 
 
2) É possível o envio das planilhas em excel? 
 
Resposta: O edital e anexos encontram-se todos disponíveis para download no site 
oficial da prefeitura de Rio Grande da Serra, conforme item 2 do edital.  
 
 
3) No edital não está claro o envio de memorias de cálculo, devemos envia-las, 
juntamente com o envelope proposta ou constara no envelope Proposta somente 
(proposta comercial, planilha orçamentaria , cronograma e BDI). 

 

Resposta: Não há a necessidade de constar no envelope qualquer documento além do 
já disposto em edital. É necessário que seja atendido o edital em sua totalidade. 

 

Esclarecimento ao edital em epígrafe, no item 1.5.1 do edital, onde se lê “Envelope 1 – 
Proposta Comercial”, leia-se “Envelope 2 – Proposta Comercial”. 

 

 

 



 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Finanças – Departamento de Licitações 
 

 

Diante dos esclarecimentos prestados, ficam ratificadas as exigências editalícias e 
fica mantida a sessão de abertura do certame para o dia 20/08/2021 às 10h00. 

 

Rio Grande da Serra, 19 de Agosto de 2021. 
 

 
Juliana Oliveira da Silva 

Departamento de Compras, Licitações e Contratos 


