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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
INFORMAÇÕES DO PROCESSO 
TOMADA DE PREÇO N°: 003/2019 
ABERTURA DIA: 11/04/2019 AS 08h30min.  
 
AO 

 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT 

Setor responsável,  

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar o seguinte esclarecimento sobre a 
licitação em questão, em conformidade com Edital do TOMADA DE PREÇO N°: 003/2019. 
O questionamento a seguir citado, sustentado pelo princípio da Transparência, da 
Isonomia, da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Probidade Administrativa, 
da Igualdade, e principalmente, do Julgamento Objetivo, tem a intenção de: Garantir o 
orçamento correto para todos os itens da proposta de preço; Garantir a saúde da equação 
econômico financeira das partes; Evitar desclassificação por omissão de informação ou 
informação errônea; Garantir a qualidade objeto pela contratada; Identificar o padrão de 
julgamento da Planilha de Custo e Formação de Preço realizado por esta, e por estes 
motivos requer atenção na leitura para que a resposta do esclarecimento possa ser feita de 
forma clara, objetiva, exata, sem subjetividade e eliminando qualquer ruído no 
entendimento entre o licitante e a administração.  

 

1 – MEDIDA SOLICITADA: 

 O canteiro de obras é um local de trabalho e, como tal, deve estar protegido da 
invasão de estranhos. Nele são estocados materiais e ferramentas, além de ficarem 
estacionadas diversas máquinas que serão utilizadas na execução da obra. 

 A Norma Regulamentadora 18, do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece 
que todas as construções devem ser protegidas por tapumes com altura mínima de 2,20 m 
em relação ao nível do terreno, fixados de forma resistente, e isolando todo o canteiro. 

 Os tapumes, ou divisórias de isolamento, servem tanto para proteger os operários 
de obra como os próprios transeuntes que circulam nos arredores do terreno. Existindo o 
risco de queda de materiais nas edificações vizinhas, estas também devem estar 
protegidas. Tapumes são ainda ótimos veículos de comunicação, que permitem promover 
a imagem da construtora e divulgar o empreendimento. 

 

 Embora como citado trechos acima na planilha orçamentaria não 
contempla a instalação de tapume na obra. 
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 Assim, ante o exposto requer seja prestado o esclarecimento acima elencado para 
fins de sanar e corrigir eventual omissão contida no Edital do TOMADA DE PREÇO N°: 
003/2019. Reforça-se que o questionamento acima elencado tem o objetivo principal de 
obter, de forma clara, objetiva e exata as informações que exclua qualquer subjetividade e 
ruído no entendimento do licitante e da administração, sustentando desta maneira, os 
princípios básicos de licitação. Nesses termos, pede esclarecimento ou deferimento. 

 
 

                                          Cuiabá 05, Abril de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








