
 

 

 

Taboão da Serra, 11 de maio de 2021. 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS.  

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 1/2021 

PROCESSO Nº 43/2021/DL/PMD. 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

A. Tonanni Construções e Serviços Ltda, estabelecida a Rua Francisco dos Santos, 33, 

Jardim  Maria Rosa, Taboão da Serra/SP, CNPJ 50.583.954/0001-42, inscrição estadual 

675.140.890.111, vem através da presente solicitar esclarecimentos sobre as seguintes questões: 

 
 

1- Os equipamentos citados para cada frente de trabalho (item 2.2.1 do MD), são 

considerados mínimos e obrigatórios? 
 

2- A Prefeitura irá disponibilizar local para guarda de caminhões e equipamentos? 
 

3- A prefeitura irá disponibulizar vestiário para os funcionarios deste contrato? 
 

4- A mão de obra citada para cada frente de trabalho (item 2.2.1 do MD), são considerados 

mínimos e obrigatórios? 
 

5- No item 2.2.1 do Memorial Descritivo diz que a contratada deverá disponibilizar no 

mínimo 2 (duas) equipes, diante do exposto perguntamos: Se a contratada conseguir 

executar a quantidade de serviço disposta com apenas  1  (uma) equipe, será permitido a 

redução do número de funcionários para isso? 
 



 

 

 

6- Uma vez que o serviço será executado, medido e pago por produção (m²), a contratada 

poderá dimensionar sua própria equipe a fim de atender o quantitativo solicitado para o 

contrato? 
 

7- Se o quantitativo de equipe for mínimo e obrigatório, a Contratada poderá produzir mais 

e terminar o contrato em menor tempo que o previsto? 

 

8- O Técnico de segurança exigido no Memorial Descritivo deverá ser exclusivo deste 

contrato? 

 

9- O custo com Bota-fora será da Contratada? 
 

10- Em pesquisa ao mercado não encontramos equipamentos “Caminhão com caçamba de 6 

m³/sistema de aquecimento, com tanque de emulsão, compressor de ar, martelete de 20 

a 30Kg, espargidor tipo agulha e/ou regador” conforme edital. Desta forma poderemos 

usar equipamentos  com outra capacidade de carga, disponibilizados pelo mercado, 

desde que atendam a necessidade de produtividade para execução dos serviços? 
 

11- No memorial descritivo solicita “Caminhão com caçamba de 6 m³/ sistema de 

aquecimento, com tanque de emulsão, compressor de ar, martelete de 20 a 30Kg, 

espargidor tipo agulha e/ou regador”, porém na descrição das composições diz que a 

massa asfaltica será transportada com Caminhão basculante de 10m³. Diante do exposto 

perguntamos, qual equipamento deverá ser utilizado para realização desse sreviço? 
 

12- Existe algum material similar ao CM-30 que poderá ser utilizado? 
 

13- No item 3.3 do Memorial Descritivo diz que “A fiscalização efetuará a seu critério, a coleta 

de amostras aleatórias e encaminhará para ensaio do Grau de compactação da Massa 

Asfáltica aplicada, sendo aceito (considerado como de bom desempenho) um grau de 

compactação utilizando como parâmetro Marshall entre 97 a 100%, custeadas pela 

CONTRATADA.”. Diante do exposto perguntamos, em média, quantas amostras por 

tonelada aplicada serão solicitadas pela fiscalização?  
 

14- Como será feita a liberação de frente de trabalho?  
 



 

 

 

 

Sendo só para o momento, agradecemos vossa atenção no que se procura esclarecer, 

aguardando uma resposta o mais breve possivel. 

 

 

 

Atenciosamente, 

A.TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 


