
 

  

 

 

A. Tonanni Construções e Serviços Ltda 

Em atendimento ao pedido de esclarecimentos formulado temos a responder  o que segue: 

 

1- A cotação de preços das propostas oferecidas  pelas empresas pesquisadas é de janeiro de 2017; 

2-A municipalidade não estabelece exigência de ano somente que os veículos estejam licenciados e 

em condições de uso de acordo com as normas do Detran; 

3-Assim como os veículos não há exigência; 

4-Em relação à estimativa de ferramental e material:  

4.1- Trata-se de uma planilha com quantitativos mínimos que a empresa deverá trabalhar,  

inclusive o número de funcionários estimados; 

4.2- Como informado anteriormente, o número mínimo de varredores é de 18; 

4.3-refere-se a cinco roçadores no mínimo; 

4.4- São dois podadores mínimos; 

4.4.1- Será verificada in loco na visita técnica, havendo  variação de tamanhos; 

4.4.2- Se necessário algum equipamento especial que não esteja relacionado na estimativa será 

fornecido pela prefeitura; 

4.4.3-Prejudicado; 

4.5-Que os serviços serão liberados na quantidade apresentada na planilha de preços durante os 12 

meses do contrato, não havendo que se falar em funcionários ociosos; 

5- Verificar planilha de relação de consumo estimado de material e ferramental do edital; 

6-veículo para fiscalização e transporte para locomoção de funcionários e materiais, se necessário; 

7-não será necessário; 

8-serão descartados  pela prefeitura; 

9-serão coletados e descartados pela prefeitura; 

10-não será possível responder dadas as variações de cada situação, chuvas, festas, etc. 

11-Em relação ao sindicato:  

11.1- A planilha orçamentária de referência de limpeza urbana foi elaborada com base em custos 

unitários de varrição, roçada e poda. 

Conforme estabelecido no edital, serão  contratados os serviços, o que se houver divergência entre 

o sindicato adotado como base haverá uma interferência de pouca relevância no valor final da 

planilha orçamentária. 

11.2- Conforme item anterior, observado o piso para a categoria. 

11.3- As planilhas que deverão ser apresentadas na proposta deverão seguir as diretrizes lançadas 

no Termo de Referência; 

Sendo o que cumpre esclarecer. 

 

Cesário Lange, 10 de fevereiro de 2017. 

 

Andréia Cristina Pais Leite 

Licitações 

 


