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Exmo. Sr.
Presidente da Comissão Permanente de licitação da Unifal.
Ref.: Tomada de Preços 10/2012
Processo Licitatório: 23087.006918/2012-05.

Questionamento a Planilha e Projeto do Edital TP 10/2012
MJ RIBEIRO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., empresa de
construção civil, inscrita no CNPJ sob o nº. 64.280.993/0001-85, situada na Rua
Tenente Florêncio Nunes, nº. 39 Bairro Vila Calcita, Arcos/MG, por seu representante
legal Márcio José Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro inscrito no CREA/MG sob o
nº. 51.559/D, residente e domiciliado na cidade de Arcos/MG, na Rua Tenente
Florêncio Nunes, nº. 06/A Bairro Vila Calcita vem, respeitosamente, questionar
Divergências entre planilha e Projeto e memorial descritivo:
1. No item 9.1 da planilha consta 910 m² uma vez que a cobertura é 35m de
comprimento e 1 m de beiral de cada lado total de 37 m de comprimento x 26
m de largura perfazendo área total de 962 m² como consta na legenda do
projeto. Qual área deve-se considerar para execução? No caso de ser
considerada a área maior vai haver aditivo ou será feita uma correção na
planilha antes da licitação?
2. No item 9.2 da planilha descreve o seguinte: Telha de aço zincado trapezoidal #
= 0,5mm e no projeto descreve telha de aço galvanizado ondulada com pintura
eletrostática. Qual tipo de telha devo considerar?
3. Ainda consta no item 9.1 da planilha 910 m² de Estrutura metálica em aço tipo
USESAC-41 e no item 9.2 da planilha 1.510 m² de Telha de aço zincado
trapezoidal # = 0,5mm compreende-se que então temos uma área de fechamento
lateral de 600 m², para esse ultimo não consta estrutura metálica contemplada
em planilha e o mesmo é indispensável para a execução do fechamento.
Ressaltamos que o preço unitário existente em planilha para telhas de aço
zincado trapezoidal # = 0,5mm conforme referencia SINAPI nº 0007243 é de
R$ 24,57 e esse contempla apenas o custo da telha. Diante de todo o exposto
questionamos como será executado esse serviço seria em forma de aditivo?
Seria executado pela contratante?
Nestes termos,
Pede deferimento.
Arcos, 27 de Novembro de 2012.
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