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Vitória, 14 de julho de 2009. 
 
 
Concorrência nº. 01/2009 – SJES - Processo nº 6.148/05/2009 – EOF 
 
Ref.: Esclarecimento 1. 

 
Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado por empresa 

interessada no certame, segue abaixo questionamento da empresa seguido da 
respectiva resposta: 
 
 
QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA: 
 

1) O item 08.01.13 da planilha orçamentária exclui o fornecimento de barra 
de apoio e chapa metálica da porta P9, porém, no projeto de arquitetura – 
detalhes de esquadrias – prancha 01/13 constam esses materiais. É para 
excluir mesmo? 

 
 
RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA: 
 
Sim. A porta deverá ser orçada e instalada sem esses acessórios. 
 
QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA: 
 

2) A tubulação de esgoto Ø 150mm (prancha 1/33) que passa dentro do 
terreno da Justiça Federal já existe? Devemos considerar somente os 20m 
que constam na planilha orçamentária? 

 
 
RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA: 
 
Sim. A tubulação dimensionada na planilha orçamentária refere-se somente ao 
trecho não executado. Neste caso, trata-se do trecho na saída do esgoto na Av. 
Beira Mar (da CI-16 até o ponto de coleta da CESAN). 
 
QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA: 
 

3) Qual a dimensão das placas de obra? 
 

 
RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA: 
 
Foram previstas duas placas de obra com 4m² cada uma. 
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QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA: 
 

4) Nos itens 08.01.01 a 08.01.14 da planilha orçamentária não está 
contemplado batentes (marcos). No item 08.01.04 não está contemplado 
guarnições (alizares) e também batentes. O contratante fornecerá os 
mesmos? 

 
 
RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA: 
 
O item 08.01.04 refere-se a vãos aonde já foram instalados os marcos. 
Considerar apenas a porta e os alisares. 
Os demais itens referidos devem contemplar no preço tanto os alisares como os 
marcos. 
 
 
QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA: 
 

5) No item 09 – Ferragens – não foi considerado fornecimento e instalação de 
dobradiças. Elas serão fornecidas pelo contratante? Também não está 
considerado fornecimento de fechos para portas de duas bandeiras, 
conforme especificado no projeto. 

 
 
RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA: 
 
Os fechos estão contemplados no item 09.03 (com o nome Trincos). As 
dobradiças não serão fornecidas pelo contratante e devem ser consideradas no 
preço das portas, já que são necessárias à sua instalação. 
 
 
QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA: 
 

6) Nos itens de esquadrias de madeira não foi considerada aplicação de 
verniz, somente selador. Esse serviço será executado em outro contrato? 

 
 
RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA: 
 
Sim. 
 
 
QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA: 
 

7) Qual a especificação do revestimento laminado melamínico para as portas 
de madeira? 
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RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA: 
 
Utilizar como referência a especificação constante do detalhe da esquadria P16, 
na prancha 03/13 - chapa com resina melamínica à baixa pressão, marca de 
referência Eucatex, modelo Formidur BP, 2,5mm, cor areia Jundiaí.  
 
 
Esclarecimento disponibilizado por: 
JULIANA SILVA PRADO LUCHI 
SUPERVISORA 
Seção de Licitações 
Tel.: 27-3183-5105 
e-mail: selic@jfes.jus.br 
 


