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Amparo, 24 de Agosto de 2017. 
 

ESCLARECIMENTOS 
 

REFERENTE: Tomada de Preços nº 03/2017 

OBJETO: Contratação de empresa para substituição de 1.075,30 metros de redes de 
água, pelo método convencional e 176 ligações domiciliares, pelo método não 
destrutivo, de acordo com o contrato de transferência - nº 0482.606-03/2017, aprovado 
pelos comitês das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com 
fornecimento de mão de obra, materiais e tudo o mais que se fizer necessário, no bairro 
Ribeirão (parte II), Município de Amparo/SP, conforme edital e anexos. 
______________________________________________________________________ 
 
Srs. Licitantes:  
 
Em cumprimento aos pedidos de esclarecimentos recebidos em 23 e 24 de Agosto de 

2017, respectivamente às 11:42h, 18:36h e 09:47h, e de acordo com a legislação 

vigente, cumpre-nos prestar as seguintes informações: 

 

Questionamento: (1) “...Vimos por meio deste solicitar novamente esclarecimento 

referente à planilha da Tomada de Preços nº 03/2017, recebemos o esclarecimento 

anexo com procedimentos para correção a planilha e mesmo após seguir os passos os 

valores não aparecem. Teria alguma outra forma para disponibilizarem a planilha com 

valores preenchidos? Aproveitando, no esclarecimento anexo  consta que o item 1.4.2 

não aparecerá a descrição, considerando que a planilha orçamentária a ser 

apresentada na proposta é esta e está protegida, não tendo como alterar o valor da 

célula com a descrição, será apresentada planilha com erro no item para a proposta? 

Aguardamos retorno e desde já agradecemos...” 

 

Resposta (1) : Em consulta às áreas técnicas pertinentes, constataram-se 

inconsistências e falhas na abertura e leitura das planilhas denominadas “PLANILHA 

MÚLTIPLA” e “SINAPI”. Face disso, nesta data, disponibilizar-se-ão as respectivas 

planilhas em formato ZIP (arquivo compactado), onde deverão ser descompactadas 

utilizando software compatível de descompressão (Winzip, Winrar...). Os demais 

procedimentos para interpretação e preenchimento do campo Descrição, no que toca à 

integração das planilhas, permanecem os mesmos, conforme esclarecimento anterior, 

sendo: “1º - Abrir a planilha SINAPI e clicar em Habilitar conteúdo; 2º - Abrir a planilha 

múltipla e clicar em Habilitar conteúdo; 3º - Fechar a planilha múltipla e 4º Abrir 

novamente a Planilha Múltipla”. Se procedidos corretamente estes passos, o campo 

Descrição, presente em Memória de Cálculo, restará preenchido com as informações 
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pertinentes. No que roga ao item 1.4.2 (código 93379 da Planilha SINAPI), o mesmo 

constará como ######, porém o descritivo deste item poderá ser consultado 

diretamente na Planilha SINAPI, onde compreende a descrição completa do mesmo, 

sendo “Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da 

retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com 

solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. 

af_04/2016”. Adicionalmente, esclarece-se que a planilha voltada à apresentação da 

Proposta Comercial apresentada DEVERÁ CONTER O DESCRITIVO DE TODOS OS 

ITENS, OBJETO DESTE CERTAME. Em ato continuo, após deliberação da Comissão 

de Licitações, em especial ao curto prazo para elaboração da Proposta e outros 

documentos pertinentes, Comunicamos à todos a quem possa interessar que está 

SUSPENSA a abertura do certame supracitado, marcado para o dia 29/08/2017, em 

razão das questões exposta acima, com a definição de novas datas, conforme segue: 

NOVA DATA DE ENCERRAMENTO (ENTREGA DOS ENVELOPES): 18/09/2017 às 

09:15 horas - ABERTURA DOS ENVELOPES: 18/09/2017 às 09:30 horas. 

CADASTRAMENTO: ATÉ O DIA 13/09/2017. Edital RETIFICADO disponível à partir do 

dia 29/08/2017 na Divisão de Suprimentos. E para que não se alegue ignorância faz 

comunicar também à todos e com divulgação no endereço eletrônico dessa Autarquia, 

no endereço www.saaeamparo.sp.gov.br/compras, expedindo-se as devidas 

publicações na imprensa. 

 

 

Questionamento: (2) “...Informo que recebi, ontem dia 22/08, a resposta dos 

questionamentos e orientação do passo a passo para a visualização e posterior 

impressão das planilhas. Ontem mesmo, e hoje pela manhã, fiz os procedimentos 

orientativos e o problema persiste, ou seja, não consigo disponibilizar a planilha para 

sua análise visando estudar os quantitativos, seus preços e  a relação dos materiais 

para o preparo dos preços a serem ofertados no certame. Dessa forma, vejo que já 

estamos a três e quatro  dias úteis, respectivamente, para apresentação das propostas 

e não temos sequer a planilha do certame disponibilizada. Portanto, creio que o tempo 

útil  que resta  até a entrega das propostas, dia 29/08 e 30/08,  é muito pouco para os 

estudos e cotações dos preços a serem ofertados. Isto posto, creio que só resta ao 

SAAE , postergar a data de abertura evitando assim prejuízo aos licitantes que não 

conseguiram  a planilha completa e muito menos condições de preenche-la para 

participarem do certame...” 

 

 

 

 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/compras
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Questionamento: (3) “...Estou com dificuldade com as planilhas das Tomadas de 

Preços Nº 03 e 04. O Campo descrição aparece em branco. Agradeço a atenção!...” 

 

Resposta (3) : Vide resposta constante do Questionamento (1) 

 

 

 

Nada mais, 

 
 

(assinado no original) 
 
 
 

VALDENIR DE SOUZA BABLER 
Gerente de Suprimentos 

 

 

 

 
GUSTAVO ZAMBOIM PIETRAFESA 

Divisão de Planejamento e Projetos 
 


