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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO 
referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 

PERGUNTA 01: Evidenciamos uma diferença entre o projeto topográfico “SEÇÕES E 

VOLUMES_REV4-02” onde consta 

 

e na planilha de preços  
 

03.01.02 79473U Serviços de terraplanagem- corte de terreno com bota fora  m³ 4.660,00 

 
Solicitamos esclarecimento sobre esta diferença de 7.384,10m³ para 4.660,00m³, bem como o 

volume de material proveniente da escavação das estacas e blocos que não localizamos item para 

remunerar o carregamento e bota fora. Outrossim, solicitamos a localização das secções dos cortes e 

aterros em planta. 

 

RESPOSTA 01: Para o item 03.01.02 considerar o valor apresentado em planilha, os demais serviços 

como escavação dos blocos e residual de volume estão considerados no item 04.08, o material 

somente será movimentado dentro da unidade sem necessidade de bota fora. 

 

PERGUNTA 02: Relativo ao item movimentação de terra item 03.01.02 corte de terreno com bota 

fora, a quantidade prevista em planilha é de 4.660m3 e diverge da quantidade de projeto de 

7.384,10m3.  Solicitamos esclarecimentos quanto a essa divergência projeto x planilha. Segue abaixo 

descrição do projeto: 

 
 

RESPOSTA 02: Idem resposta 01. 

 

 

PERGUNTA 03: Relativo a quantidade de concreto para hélice contínua item 08.02.10 , verifica-se 

que a quantidade prevista em planilha não contempla o sobreconsumo de 30% a 40% que ocorre na 

execução deste serviço. Solicitamos a inclusão do sobreconsumo de concreto neste item.    



 
 
 

 

ESCLARECIMENTO IV 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 220/2018 

 

 
FDN 
CPL 

 
 

2 / 2

 

RESPOSTA 03: A respeito do item 08.02.01 da planilha, o quantitativo previsto - 404,5m³ - está de 

acordo com o previsto na prancha 001 de projeto onde consta “volume teórico 342,80m³” e “volume c/ 

sobreconsumo 404,50m³” – Dessa forma, mantém-se o considerado em planilha.  

 

 
PERGUNTA 04: Analisando o Projeto Estrutural – Prancha 505 com a lista da planilha orçamentária, 

notamos o seguinte. No projeto a cordoalha tem a indicação de ser a Cordoalha nua de RB-190 

15.2mm. Na planilha o primeiro item indica a Cordoalha nua de RB-190 12.7mm e os demais itens 

tem a indicação para cordoalha de 15.2 mm. Abaixo lista dos serviços da planilha orçamentária. 

  Sistema de protensão     

96971U Cordoalha nua de 12,7mm kg                   6.404,69  

mercado Protensão de cordoalhas e injeção de calda de cimento kg                   6.404,69  

mercado Ancoragem ativa 12 cabos 15,2mm unid                         30,00  

mercado Placa de ancoragem 12 cabos 15,2mm unid                         30,00  

mercado Trombeta 12 cabos 15,2mm unid                         30,00  

mercado Ancoragem passiva 12 cabos 15,2mm unid                         30,00  

mercado Cunha 5/8" tri partida unid                       360,00  

Como proceder? 

 
RESPOSTA 04: No item 09.10.01 onde se lê 12,7mm, considere-se 15,2mm conforme projeto. 

 
 

PERGUNTA 05: Item 4.3, letra c), item 4. Execução de estrutura de concreto protendido com 

armadura aderente de área mínima de 110m², em uma única obra, gostaríamos de saber se 

armadura aderente pode ser substituído por armadura engraxada. 

 

RESPOSTA 05: Idem resposta 01 do ESCLARECIMENTO III. 

 

Curitiba, 12 de abril de 2018. 

 

 
Atenciosamente, 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


