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PROCESSO Nº. 0899/2019

EDITAL Nº. 0103/2019

Perguntas e Respostas I
Observamos que no item 2.1 da Planilha Orçamentária, o custo total mensal
está muito baixo. Se considerarmos o que o Anexo 01 - Memorial Descritivo
solicita

Pergunta

no

item

-01

mestre

-12

horas

-01

engenheiro

1.5,
de

devemos
obras

semanais
civil

em
de

ou

compor

nesse

período

integral;

engenheiro

arquiteto

por

item:

eletricista;

período

integral;

Considerando ainda todos os encargos sociais de cada profissional. Sendo

01

assim, o custo mensal ficará muito acima do estimado pela FPTI. Pedimos
então, por gentileza, que a FPTI disponibilize a composição de custo desse
item para referência das horas mínimas e profissionais exigidos.

A planilha será ajustada e o edital republicado.
Resposta

No item 8 do Anexo I - Memorial Descritivo, descreve "Instalações de
Pergunta
02

Sistemas Mecânicos". Não encontramos na planilha orçamentária nenhum
item referente à esse tipo de instalação. Não serão feitas as instalações
prevista no item 8 do Anexo I, nessa etapa da obra? Caso positivo, em qual
item esse serviço será pago?

Resposta Serão executados neste contrato apenas os drenos das evaporadoras.
Pergunta
03

Está correta a medida do item 4.41 da planilha orçamentária?

Resposta Sim, está correta.
O item 9.18 da planilha orçamentária descreve: "DIVISÓRIAS EM PLACA DE
Pergunta POLICARBONATO
04

ALVEOLAR

40MM".

Está

correta

a

espessura

do

policarbonato?
Resposta Sim, está correta.
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Caso existam divergências entre projeto e planilha orçamentária, qual deve
prevalecer?

Resposta Conforme item 10.1.5 do Termo de Referência.
Como a FPTI irá proceder caso tenha algum item apresentado em projeto
Pergunta ou memorial descritivo, porém não tenha sido considerado na planilha
06

orçamentária?
Resposta Conforme item 10.1.5 do Termo de Referência.

Foz do Iguaçu, 06 de Novembro de 2019

Comissão Permanente de Contratações FPTI-BR
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