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Feira de Santana, 08 de outubro de 2021. 

 

Prezado(s) Senhor(es), 

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente à LICITAÇÃO Nº 086-2021 TOMADA DE 
PREÇO Nº 008-2021, conforme a resposta da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, 
temos a informar: 

 
PERGUNTAS:  
 
1) No memorial descritivo feita pela empresa STR CONSULTORIA E PROJETOS 
ESTRUTURAIS, recomenda-se que a estrutura deva ser escorada, sendo que, na planilha 
orçamentária, não contempla o escoramento. O escoramento será realizado pela Prefeitura?  
 
R.: Custo incluso na composição de preço do item 12.1. 
 
 
2) No memorial descritivo feita pela empresa STR CONSULTORIA E PROJETOS 
ESTRUTURAIS, indica que as armaduras de reforço deverão ser chumbadas no concreto 
através de furos com a utilização de resina epóxica. Na planilha orçamentária, não está 
contemplado os furos no concreto e nem mesmo a resina epóxi para chumbamento dos mesmos. 
Como proceder? 
 
R.: Custo incluso na composição de preço do item 1.2.3. 
 
 
3) Para a recuperação, das abóbodas internas, existe há necessidade de andaimes metálicos, 
que não é contemplado em planilha orçamentária, como proceder? 
 
R.: Serviço a ser realizado com a plataforma prevista no item 1.1.5. 
 
 
4) No item 5.3, menciona a recuperação do ponto de ônibus do que diz respeito a estrutura 
metálica. Este serviço vai ser executado? E se for, como proceder? 
 
R.: Não será executado. 
 
 
5) No item 5.3.2, faz menção a restituir as soldas. Na planilha orçamentária, não contempla este 
tipo de serviço, como proceder? 
 
R.: Incluso na composição de preço do item 1.2.4. 
 
 
6) No item 5.4.1, faz menção a preencher vazios com argamassa Tixotrópica. Na planilha não 
contempla este tipo de serviço. Como proceder? 
 
R.: Incluso na composição de preço do item 1.2.6. 
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7) Para se fazer uma intervenção nos pés dos pilares, provavelmente deverá ser demolido o 
concreto no piso. Este serviço não está contemplado na planilha. Como proceder? 
 
R.: Incluso na composição de preço do item 1.2.1. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

Jacicleide Gomes dos Santos 
Presidente da CPL 

 


