
 

 
 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

 
Em 22 de abril de 2021 

ESCLARECIMENTO 

 
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°. 025/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2242/2021 

DATA DE REALIZAÇÃO: 27/04/2021 
HORÁRIO: 09h30min (Horário Oficial de Brasília - DF) 
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA 

CARPINTARIA I" 
 
Prezados Senhores: 

 
Pelo presente levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias a resposta ao esclarecimento 
solicitado pela empresa MM SERVICE LTDA: 

 
PERGUNTA: 
 

“Em relação ao item de MADEIRA DE PEROBA MATO GROSSO, foi constatado pelos nossos 
fornecedores que tal produto NÃO EXISTE MAIS e foi substituído por CAMBARÁ, razão pela 
qual, gostaria que fizesse constar o NOME CIENTÍFICO da madeira, por gentileza. 

 
Não obstante, os valores de todos os compensados constantes na planilha de orçamentos 
estão ABAIXO DO PREÇO DE CUSTO das madeireiras oficializadas do Brasil. 

 
Ainda assim, o item referente à MADEIRA APARELHADA não especifica se a medida é final 
ou bruta. 

 
Por fim, gostaríamos de saber se o orçamento para este processo foi feito recentemente (há 
menos de 02 meses), pois tivemos um aumento considerável nos preços, em decorrência 

da pandemia mundial do novo Covid-19.” 
 
RESPOSTA:  

 
Conforme resposta fornecida pela senhora Diretora de Divisão de Planejamento, da 
Secretaria de Serviços Urbanos, foi informado que: 

 

“Sobre o questionamento enviado pela empresa "MM Service LTDA.", ao que tange a dúvida 

sobre a existência da MADEIRA DE PEROBA MATO GROSSO, deve ter havido algum 

equívoco, pois a mesma continua sendo comercializada sim, e o nome que consta no edital 

é o mesmo usado no mercado. A respeito das medidas contidas nas descrições dos itens de 

"MADEIRA APARELHADA", tratam- se de medidas finais, os casos em que a medida é bruta 

estão especificados na descrição. Em tempo, cabe informar que os orçamentos foram 

obtidos há menos de 6 meses, que é o prazo considerado válido pelo tribunal de contas.”

  

Atenciosamente, 
 

SORAIA M. MILAN  

Secretário Municipal de Serviços Urbanos  

 

MARIA APARECIDA CUBILIA 

Secretária Municipal de Educação 
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CLÉBER SUCKOW NOGUEIRA 

Secretário Municipal de Saúde Pública 

ANDERSON MENDES DE ANDRADE 

Secretário Municipal de Habitação 

JOSÉ AMÉRICO FRANCO PEIXOTO 

Secretário Municipal de Trânsito 
 

 


