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QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS

1. Não foram fornecidos o projeto de terraplanagem, bem como as notas de serviço.

Não dispomos do projeto de terraplenagem.Foi disponibilizado no site a planta de locação e a 

planta de implantação.

2. A contratação do Laboratório de Controle Tecnológico será por conta da 

contratada?

Sim.

3. A equipe de topografia será por conta da contratada?

Sim.

4. Solicitamos sondagem para verificação da composição do solo bem como da 

existência de rocha dentro dos limites da escavação.

Não dispomos de sondagem do solo.

5. A execução do serviço de Drenagem será executado em paralelo ao serviço de 

terraplanagem? Caberá a quês esta execução, uma vez que, o serviço e seus 

detalhes não constam na planilha deste edital.

Não.

6. Durante a visita técnica foi identificado a presença de água em grande quantidade, 

será necessário o rebaixo de lençol freático?

Não.
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7. Como deverá ser apresentado a indicação das instalações, aparelhamento e pessoal 

técnico?Há algum padrão a ser seguido para apresentação?Conforme item 7.16 

alínea d.

Não existe padrão. A empresa deverá indicar as instalações, aparelhamento e pessoal 

técnico.

8. Já existe uma área destinada para o descarte do material escavado dentro da 

distância prevista na planilha de 10km?

A área destinada ao descarte do material escavado é de responsabilidade da empresa.

Atenciosamente,

A

Comissão
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QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS

1. Não foram fornecidos o projeto de terraplanagem, bem como as notas de serviço.


Não dispomos do projeto de terraplenagem.Foi disponibilizado no site a planta de locação e a planta de implantação.


2. A contratação do Laboratório de Controle Tecnológico será por conta da contratada?


Sim.


3. A equipe de topografia será por conta da contratada?


Sim.


4. Solicitamos sondagem para verificação da composição do solo bem como da existência de rocha dentro dos limites da escavação.


Não dispomos de sondagem do solo.


5. A execução do serviço de Drenagem será executado em paralelo ao serviço de terraplanagem? Caberá a quês esta execução, uma vez que, o serviço e seus detalhes não constam na planilha deste edital.


Não.


6. Durante a visita técnica foi identificado a presença de água em grande quantidade, será necessário o rebaixo de lençol freático?


Não.


7. Como deverá ser apresentado a indicação das instalações, aparelhamento e pessoal técnico?Há algum padrão a ser seguido para apresentação?Conforme item 7.16 alínea d.


Não existe padrão. A empresa deverá indicar as instalações, aparelhamento e pessoal técnico.


8. Já existe uma área destinada para o descarte do material escavado dentro da distância prevista na planilha de 10km?


A área destinada ao descarte do material escavado é de responsabilidade da empresa.


Atenciosamente,

A 


Comissão









