PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 2
1. Questionamos a divergência entre o memorial descritivo e a planilha orçamentária
quanto ao tipo do material a ser utilizado para confecção da estrutura auxiliar de
sustentação dos Brises.
1.1. O Memorial descritivo exige que a estrutura auxiliar seja produzida em
alumínio pintado porem a planilha orçamentária remunera em aço.
1.2. Qual é o material a ser utilizado na confecção da estrutura auxiliar dos
Brises?
1.3. Caso o material escolhido seja o alumínio solicitamos a revisão da
planilha orçamentária com nova precificação para o item.
1.4. Caso o material escolhido seja o aço solicitamos alteração do memorial
descritivo e inclusão do serviço de pintura para estrutura auxiliar.
Do Memorial Descritivo de Arquitetura Extraímos:

Da Planilha Orçamentária extraímos:
22 .04

B R ISES

CPOS 15.03.150
22.04.01U

ESTRUTURA AUXILIAR - FORNECIM ENTO E M ONTAGEM DE ESTRUTURA
M ETÁLICA EM PERFIL M ETALON, SEM PINTURA
FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE M ETÁLICO FIXO E LINEAR EM CHAPA
LISA ALUZINC PRÉ-PINTADA

kg

2.408,10

m²

299,63

Composição Unitária de Preços - Boletim 182 CDHU Extraímos:
15.03.150
B.01.000.010144
B.01.000.010145
E.04.000.037504
E.05.000.026662

Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem
pintura
Serralheiro
Ajudante serralheiro
Tubo metálico metalon, referência 60 x 60 x 3,75mm
Chapa de aço ASTM A-36 de 1/4´

KG
H
H
M
KG

0,1100
0,1100
0,1642
0,0168

2. Questionamos o quantitativo previsto para o item Verga e contra verga reta
moldada no local.
2.1. A previsão de 0,16 M3 (Dezesseis centésimos de metros cúbicos) é
insuficiente para execução de todas as vergas e contra vergas, bastando
calcular somente as vergas para o vão da porta PA-01 com 88 unidades
(oitenta e oito) chegamos a (0,90 + 0,30 + 0,30) X (0,14 X 0,19) X 88 = 3,51 M3
(Três inteiros e cinquenta e um centésimos de metros cúbicos) sem incluirmos
nos cálculos os quantitativos provenientes de contra vergas e vergas para os
vãos de caixilhos que não atingem a face inferior da estrutura de concreto do
prédio.
2.2. Solicitamos a verificação da quantificação para o serviço verga e contra
verga e caso a previsão em planilha torne-se insuficiente solicitamos a
inclusão dos custos adicionais no orçamento da obra.
Da Planilha Orçamentária extraímos:
07.04

VERGAS
VERGA E CONTRAVERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FÔRMA
3R 05 06 21 00 00 00 05 05 DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO
ARMADO FCK = 20 MPa, CONTROLE TIPO "B"

Un

Quant

m³

0,16

Do Memorial Descritivo de Arquitetura Extraímos:

3. Questionamos as divergências existentes quanto a espessura do piso vinílico. A
planilha orçamentária e o projeto indicam que a espessura das placas é de 3,2 mm
no formato 47 X 47 cm o memorial descritivo e a composição de preços unitários da
CDHU determinam a espessura de 3,0 mm no formato régua.
3.1. Qual deve ser espessura do piso?
3.2. Caso a espessura seja de 3mm solicitamos revisarem a planilha
orçamentária e os projetos.
3.3. Caso a espessura seja de 3,2 mm solicitamos revisarem o memorial
descritivo e o preço unitário.
3.4. Para dirimir nossas dúvidas este questionamento deve-se ao fato de que
a placa ou a régua com espessura de 3,00mm possuem capa de uso de PVC de
0,50 mm. Na placa com espessura de 3,2 mm a capa de uso de PVC é de 0,7

mm, bem mais resistente fator que altera significativamente, a maior, o preço
unitário proposto nesta licitação.
3.5. A descrição dada ao item 17.03, código CPOS 21.02.291 foi modificada
pela projetista, o texto original da tabela base CPOS/CDHU foi alterado para
introduzir informações que acrescentaram especificidades à prestação dos
serviços que encarecem o custo além dos limites previstos pelas tabelas
referenciais. Tal conduta deve ser corrigida a tempo para evitar que as
empresas sejam induzidas ao erro e tenham prejuízos no futuro.
Da Planilha Orçamentária extraímos:
17.03

ACABAMENTOS

Un

Quant

CPOS 21.02.291

REVESTIMENTO VINÍLICO HETEROGÊNEO FLEXÍVEL EM
PLACAS, ESPESSURA DE 3,2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE
ACRÍLICO

m²

1.734,05

Do Projeto de arquitetura 06, 07,08 e 09 extraímos:

Do Memorial Descritivo de Arquitetura Extraímos:

Composição Unitária de Preços - Boletim 182 CDHU Extraímos:
Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas, espessura de 3
mm, com impermeabilizante acrílico
B.01.000.010139 Pedreiro
B.01.000.010140 Pintor
B.01.000.010141 Ajudante de pintor
B.01.000.010146 Servente
J.02.000.024076 Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente
Piso vinílico flexível em régua heterogênea com e= 3mm, classe II A; ref.
M.04.000.033544
linha Ambienta da Tarkett ou equivalente
S.04.000.028073 Cola para piso vinílico
21.02.291

M2
H
H
H
H
L
M2
L

0,1700
0,2500
0,2500
0,3100
0,2400
1,0500
0,3500

4. De acordo com o memorial descritivo o grupo gerador previsto em projeto será
fornecido pela FFCLRP (contratante) e a futura contratada ficará responsável pela
instalação e a interligação ao sistema.
4.1. Ocorre que a planilha orçamentária deixou de trazer a previsão para os
custos correspondente aos serviços de instalação e interligação do grupo
gerador ao sistema.
4.2. Solicitamos incluírem estes custos na planilha orçamentária da licitação
baseado na tabela CDHU Boletim 182 coluna mão de obra no valor de R$
1.402,52 sem BDI
Do Boletim CDHU 182:
36.08.040

Grupo gerador com potência de 350/320 kVA,
variação de + ou - 10% - completo

UN

260.974,84

Do Memorial Descritivo de Instalações Elétricas Extraímos:

1.402,52

262.377,36

RESPOSTA 2
Em relação ao questionamento 02, temos a observar:
Item 1: A estrutura auxiliar será em perfil metalon. Memorial será alterado;
Item 2: A quantidade correta do item verga é de 0,66m3, conforme caderno técnico
da SINAPI. A planilha será alterada para esta quantidade;
Item 3: O revestimento vinílico será em placas com espessura de 3,2mm, ou seja,
será alterada a composição da planilha com as especificações de projeto e memorial.
O item de planilha será alterado;
Item 4: Será inserido o valor da Mão-de-obra em planilha.

OBSERVAÇÃO: Em vista das respostas a este questionamento terem
alterado o material técnico, bem como os valores de composição de
preços da planilha de custos e, consequentemente, o V.G.E. (Valor
Global Estimado) desta licitação, informamos que o Edital da
Concorrência 01/2021 – FFCLRP será REPUBLICADO conforme previsto
no item 6.2.2.4 do Edital.

