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CONVITE DE PREÇOS Nº 03/2021 
 

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, 03 de setembro de 2021 

 

Atenciosamente, 
 
 

SERGIO HENRIQUE SALLES PASCHOAL 
Presidente da Comissão de Licitações 

 

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

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO DA LICITANTE 
 
QUESTÃO 1: Item 3.5 e 4.1 - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 
500 MPa 
Teria algum projeto estrutural, para que possa saber qual armação e bitola de 
ferro irá ser usada? Tanto para poder orçar quanto para fazer a sua execução. 

RESPOSTA: Consideramos que pela baixa complexidade do serviço não 

é necessário o detalhamento, podendo ficar a cargo do 

responsável técnico pela obra o refinamento das 

informações, desde de que respeitadas as Normas cabíveis. 

No entanto, foi considerado um quantitativo para esses itens 

que é suficiente para a execução da intervenção e que 

devem ser referência para a precificação. 
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QUESTÃO 2: Item 3.6 e 4.2 - Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 
6500 Mpa 
Teria algum projeto estrutural, para que possa saber qual armação e bitola de 
ferro irá ser usada? Tanto para poder orçar quanto para fazer a sua execução.   

RESPOSTA:  Consideramos que pela baixa complexidade do serviço não 

é necessário o detalhamento, podendo ficar a cargo do 

responsável técnico pela obra o refinamento das 

informações, desde de que respeitadas as Normas cabíveis. 

No entanto, foi considerado um quantitativo para esses itens 

que é suficiente para a execução da intervenção e que 

devem ser referência para a precificação. 

 

QUESTÃO 3: Item 6.2 - Armadura em tela soldada de aço - Para contrapiso  
Teria algum projeto estrutural, para que possa saber qual tipo de tela será 
usada, pois varia o valor e tem vários tipos de malha? Tanto para poder orçar 
quanto para fazer a sua execução 

RESPOSTA:  Consideramos que pela baixa complexidade do serviço não 

é necessário o detalhamento, podendo ficar a cargo do 

responsável técnico pela obra o refinamento das 

informações, desde de que respeitadas as Normas cabíveis. 

No entanto, foi considerado um quantitativo para esses itens 

que é suficiente para a execução da intervenção e que 

devem ser referência para a precificação 

 

QUESTÃO 4: Item 6.7 - Degrau e espelho em granito, espessura de 2 cm, 
acabamento jateado (reaproveitamento do material ou fornecimento) 
Não consegui identificar qual o tipo de granito será usado, qual seria? Pois na 
planilha pode ser que preciso fornecer, e esse material tem vários preços 
conforme cada tipo de granito. 

RESPOSTA: Informamos que o modelo similar mais próximo é o 

conhecido como “São Gabriel”, que possui variações 

conforme o fornecedor. No entanto, reforçamos que o 

procedimento executivo a ser adotado priorize o 

reaproveitamento das peças e que, em caso de fornecimento 

de material novo, seja escolhido o mais semelhante do que 

ali se encontra. 
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QUESTÃO 5: Item 8.1 - Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e 
largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido. 
Não consegui identificar qual o tipo de granito será usado, qual seria? Pois na 
planilha pode ser que preciso fornecer, e esse material tem vários preços 
conforme cada tipo de granito. 

RESPOSTA:  Informamos que o modelo similar mais próximo é o 

conhecido como “São Gabriel”, que possui variações 

conforme o fornecedor. No entanto, reforçamos que o 

procedimento executivo a ser adotado priorize o 

reaproveitamento das peças e que, em caso de fornecimento 

de material novo, seja escolhido o mais semelhante do que 

ali se encontra. 

 
 
QUESTÃO 6: Item 8.3 / 8.4 / 8.5 - Corrimão em tubo de aço inoxidável 
escovado, diâmetro de 1 1/2" – parede. 
Teria o projeto desse corrimão? Pois fornecedores precisam do desenho para 
fazer orçamento. 

RESPOSTA:  Informamos que o local a instalar está identificado nos 

desenhos e que para a execução devem ser observadas as 

Instruções Normativas do Corpo do Bombeiros (11/2018, 

figura 17), bem como as Normas ABNT: NBR 9077:2001 e 

ABNT: NBR 9050:2020; 

 
 
QUESTÃO 7: Item 8.6 - Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes 
metálicos retos - proteção 
Não identifiquei no projeto, para levantar quantos montantes metálicos irá ter. 

RESPOSTA: Informamos que o quantitativo se refere ao 

material de proteção das unidades condensadoras de ar 

condicionado ali instaladas 

 
 
QUESTÃO 8: Item 9.6 - Poste 3,00 para uma luminária (para a calçada nova) 
Qual modelo de poste? pois valor varia muito dependendo modelo. 
 

RESPOSTA:  Recomendamos que seja similar aos existentes no local 
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QUESTÃO 9: Item 11.8 - Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e 
canteiros)  
Não se encontra mais grama por R$7,01 o metro quadrado, desde final de 2.020 
o valor é de R$11,00/m2 para cima. 
 

RESPOSTA:  Referente à remuneração da grama, o valor com BDI, 

instalado, é de R$ 14,10, retirado de fontes oficiais de 

preços, totalizando R$ 564,12, valor que julgamos suficiente 

para a recuperação de trecho que será atingido na 

intervenção; 


