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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública resposta ao 

ESCLARECIMENTO apresentado, referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme 

segue: 

 

 
PERGUNTA 01: No projeto estrutural “ESTACIONAMENTO COM. FRANCO RECUPERAÇÃO DA 

CONTENÇÃO” PRANCHA 01/01 observa-se na planta de formas da estrutura do baldrame o 

espaçamento entre blocos de 3,65 m mais a largura do bloco de 0,50 m perfazendo 4,15ml de 

espaçamento do conjunto. Ou seja, o eixo dos postes dos gradis (4x6x250cm) ficariam a uma 

distância de 4,15ml. Conforme estabelece o memorial descritivo e projeto arquitetônico o painel deve 

possuir o comprimento de 2,50 metros lineares. Neste caso, não encaixa na modulação do projeto 

estrutural. Os painéis são fornecidos com 2,50 ml lineares de comprimento, conforme projeto 

arquitetônico. Para executá-los na modulação será necessário adequar o número de estacas/blocos 

ao longo da viga baldrame para que os postes coincidam em cima de cada bloco/estaca de fundação 

sobre o baldrame. No projeto estrutural determina que os postes dos gradis devem ser posicionados 

sobre o centro de cada bloco de fundação. 

 

RESPOSTA 01: Não é necessário que todos os postes coincidam com os blocos, visto que a 

infraestrutura prevista é mais para contenção de solo. Desta forma, os postes podem ser chumbados 

na viga baldrame sem necessidade de aumento no número de blocos 

 

 

PERGUNTA 02: Além disso, sugere-se que seja revisto o valor unitário do item 5.1 da planilha licitada 

que se refere ao cercamento. O valor do metro linear de mercado não coincide com os valores de 

material informados em planilha. Questiona-se se o valor apresentado não é por metro quadrado ao 

invés de metro linear.  Neste caso, tornar-se-á necessário ajustar a metragem linear de 105,00 ml 

para 262,50 m². 

 

RESPOSTA 02: O valor apresentado é mesmo por metro linear, sendo o valor adotado conforme 

média de preço encontrado em pesquisa de mercado; 

 

 

PERGUNTA 03: Nas indicações para reforma – a construir (canto superior direito do projeto 

arquitetônico “IMPLANTAÇÃO E DETALHE 01” PRANCHA 01/01) consta que será instalado 250 

metros lineares de gradil. Na planilha, informa apenas 105,00 metros lineares. Logo, questiona-se a 

metragem a ser considerada. 

 

RESPOSTA 03: A quantidade a ser considerada são os 105 metros lineares de gradil. 

 

Curitiba, 01 de agosto de 2019. 

 

 
Atenciosamente, 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 

 


