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CONVITE DE PREÇOS Nº 02/2021 
 

SÍNTESE Nº 01 DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS 

 

Transmitimos em anexo, resumo contendo os esclarecimentos 
prestados pelo Presidente da Comissão de Licitações do Convite de Preços em 
epígrafe, conforme prevê o subitem 12.1 do Edital.  

 
À disposição para novos esclarecimentos que se façam 

necessários, subscrevo-me, 
 

 

Ribeirão Preto, 07 de junho de 2021 

 

Atenciosamente, 
 
 

SERGIO HENRIQUE SALLES PASCHOAL 
Presidente da Comissão de Licitações 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO DA LICITANTE 
 

QUESTÃO: “Venho através desta solicitar esclarecimentos referente ao item 
"08" ÁREA EXTERNA do Orçamento Sintético Global pois no 
mesmo não constam os itens referente aos serviços a serem 
executados: 

 

-Volume de Concreto = 16,00m3 

-Lastro de concreto = 8,00m3 

-Tela Telcon Q138 = 150,00m2” 

RESPOSTA: Esses dados são referentes à execução das rampas e pisos 

inclinados da área externa, indicados na folha 02 do projeto 

de estrutura e na folha 01 do projeto de arquitetura 
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QUESTÃO: “Este edital em epigrafe publicado no item da PLANILHA DE 

QUANTITATIOS conforme abaixo”   

“Item 3.1.1 Estrutura de Madeira tesourada para telha de barro, na mesma não 

contem as especificações de espessura e largura do 

madeiramento, para melhor orçamento em nossa possível 

execução.” 

RESPOSTA: As dimensões da tesoura estão indicadas na folha 01 do 

projeto de estrutura - 60x160 / 60x120 

 

“Item 3.1.1 Esta numeração se repete duas vezes, iremos formular como o item 

3.1.2.” 

RESPOSTA: Correto - considerar 3.1.2 

 

“Item 3.1.3 Estrutura em Terça paraTelhado, não contem as especificações de 

espessura e largura das terças para melhor orçamento em nossa 

possível execução.” 

RESPOSTA: Terças 60x120 

 

“Item 4.2.1 Piso Cimentado desempenado sobre piso de concreto armado 

existente, não conte a espessura do Concreto.” 

RESPOSTA: Espessura do concreto 10cm, conforme Folha 02 do projeto de 
estrutura 
 


