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NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02 
  
 
FEITO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2015  
RAZÕES: QUESTIONAMENTO ITEM 9, SUBITEM 7 DO MEMORIAL 
DESCVRITIVO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UMA PONTE 
PROCESSO: 123/2015  
INTERESSADA:  ÂNGULO PROJETOS E OBRAS  
 
 
Diante do pedido de esclarecimento formulado pela empresa ÂNGULO PROJETOS 
E OBRAS, a Comissão Permanente de Licitação direcionou o questionamento ao 
engenheiro responsável Romero Gabyano Rufino pela elaboração do Memorial 
Descritivo, que assim se posicionou: 
 
Questionamento:  
 
Em relação objeto da licitação Tomada de Preço 009/2015 que é a contratação de 
empresa especializada para a elaboração de projeto de uma ponte sobre o 
Ribeirão Águas Claras, sob o pontilhão da via férrea na sede do Município de 
Brumadinho, questionamos o item 9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 
CONTRATADA, subitem 7. “Aprovar, junto aos órgãos municipais responsáveis e 
concessionárias públicas, os projetos pertinentes;" perguntamos em quais seriam 
as esferas de aprovação dos projetos e onde se encontra o lançamento dos custos 
com as referidas aprovações em planilha?  
 
Resposta:  
 
Seguindo os esclarecimentos solicitados quanto TP-09/20015: 
Item 9, subitem 7 do Memorial Descritivo - O projeto proposto deverá ser aprovado 
pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços públicos, sem 
nenhum custo para a contratada; 
Todos os projetos devem obedecer as normas técnicas vigentes, bem como as 
legislações e regulamentações municipais e da concessionária, como descrito no 
Memorial Descritivo; 
Não haverá custo para a contratada, nem para a administração pública quanto a 
aprovação dos projetos. 
  
Lembro que tudo está devidamente detalhado no Memorial Descritivo que foi 
estregue junto com o projeto, planilha e cronograma descritivo. 
 
 
 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


