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QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS - 02 

 

1. Em função da verificação dos quantitativos expostos na planilha de preço global do 
lote 05, Campus de Santo Antonio de Jesus, encontramos divergências nas 
quantidades verificadas nos projetos disponibilizados pelo órgão licitante, pergunta-
se: o órgão licitante poderá disponibilizar a memória de cálculo utilizada para 
compor a planilha? Podemos alterar as quantidades que encontramos na planilha de 
apresentação do órgão? Qual a solução que devemos tomar? 

 

Resposta: Os quantitativos planilhados permanecerão sem nenhuma alteração conforme 
publicado.  
 

2. Podemos utilizar como forma para os pilares e vigas da super estrutura as paredes 
em alvenaria de bloco? 

 
Resposta: Os pilares e vigas devem ser executados de acordo com o projeto, como 
estabelece a NBR 6118, com formas de madeira compensadas nas suas dimensões. 
 
3. A telha de concreto na cor palha pode ser substituída pó outra similar? 
 
Resposta: A especificação estabelece a cor palha, mas a critério da fiscalização pode-se, 
há qualquer tempo, alterar a cor. No momento a cor especificada é a palha. 

 
4. A visita ao local do terreno é obrigatória ou a declaração de vistoria é suficiente? 

Caso for obrigatória indicar quem devemos procurar em cada cidade. 
 
Resposta: A visita ao local da obra é obrigatória, conforme item 8.1 do edital “sendo 
obrigatória a visita ao local dos serviços, executando todos os levantamentos 
necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as 
quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços”, 
conforme ANEXO II. 
 
5. Tratando-se de obra com regime de contratação com preço global temos muitas 

diferenças nos quantitativos planilhados. 
 
Resposta: Os quantitativos planilhados permanecerão sem nenhuma alteração conforme 
publicado. 
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6. Na concretagem do piso da quadra coberta (1530m2) não está previsto lona plástica 
para isolamento do solo com a tela, barras de transição entre juntas de dilatação 
(seca ou serradas), e as próprias juntas de dilatação. Onde devemos incluir estes 
itens? 

 
Resposta: Esses itens não constam no projeto. 
 
7. Não encontramos elementos para quantificar as alvenarias de pedra item 5.6 das 

obras de Lauro de Freitas e Euclidades da Cunha, portanto estamos considerando a 
quantidade de 5m3 como correta, caso contrário favor fornecer projeto específico. 
 

Resposta: Considerar de acordo com a planilha. 
 

8. As portas de madeira industrializada temos diversos modelos de acabamento e 
estrutura da porta, favor esclarecer qual tipo da porta industrializada, se laminada 
com compensado, semi-oca, maciça em madeira, maciça com poliuretano, lisa, 
almofadada, mexicana, as portas industrializadas prontas são fixadas com 
poliuretano expandido é esta a especificada? 
 

Resposta: A escolha da porta ficará a critério da fiscalização. 

 
9. Solicitamos confirmar a necessidade de impermeabilização com manta asfáltica nas 

vigas baldrames conforme item 12.15 e esclarecer como será esta 
impermeabilização na superfície inferior na viga já que a mesma se apoia no solo. 

 
Resposta: Confirmado a necessidade. 

 
10. Não faz parte do escopo da obra o fornecimento e instalação do sistema de 

climatização? 
 

Resposta: O fornecimento do equipamento de ar condicionado não está na planilha, porém 
as instalações elétricas necessárias, o eletroduto D= 3” para passagem dos cabos e tubos e 
os drenos em PVC D= 25mm para captação de água do sistema de refrigeração estão 
contemplados na planilha. 

 
 

11. Como deveremos orçar o revestimento acústico tipo sonex e parapeito em tubo 
inox Ø2” e vidro temperado de 6mm do auditório? 
 

Resposta: Considerar o que esta na planilha e especificações de materiais. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
Avenida Araújo Pinho, 39 Canela - CEP: 40.110-150 – Salvador/BA 

CNPJ: 10.764.307/0001-12 - Inscrição: no 70.244.376Tel.: (71) 2102-0488 / 0463 
Portaria nº 682 de 23 de abril de 2012 

 
 

 3

12. Acreditamos que no item 12.9 pintura do piso da quadra está considerado 
apenas trecho da mesma, pois o total do piso é 800m2. Está correto este 
entendimento? 
 
 

Resposta: Considerar o que esta na planilha. 

 
13. Acreditamos que no item 22.1-grama, só está considerado apenas alguns 

trechos externos em função da quantidade apresentada. O fornecimento e 
assentamento de grama ficarão limitados à quantidade da planilha, está correto este 
entendimento? 

 

Resposta: Sim 

 

Salvador, 03  de agosto de 2012 

 

Atenciosamente, 
 
 
 
À 
 
Comissão 
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