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Vitória, 17 de julho de 2009. 
 
 
Concorrência nº. 01/2009 – SJES - Processo nº 6.148/05/2009 – EOF 
 
Ref.: Esclarecimento 3. 

 
Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado por empresa 

interessada no certame, segue abaixo questionamentos da empresa seguido da 
respectiva resposta: 
 
 
QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 

1) Tendo em vista visitas realizadas na obra e levantamentos dos 
projetos fornecidos, detectamos diferenças significativas de 
quantitativos em vários itens da planilha orçamentária fornecida. Em 
função disto e em razão da contratação ser por empreitada por 
preço global, solicitamos esclarecer se deveremos manter os 
quantitativos da planilha ou incluir as diferenças no valor global da 
nossa proposta orçamentária, ou seja, se serão exigidos todos os 
serviços relacionados no Escopo Detalhado (Anexo 8) ou somente os 
quantitativos apresentados na planilha. 

Pelo projeto, os quantitativos levantados foram: 
04.01) 1.188m² (descontando portas) 
04.02) 824m² (descontando portas) 
04.03) 1.396m² (descontando portas) 
Obs.: Não está na planilha item com divisória PV ( 22m²) 
08.01.06) 410 und. 
08.01.09) 10 und. 
No projeto de paginação de pisos estão especificadas várias referências 
de porcelanato além do Texas. Onde será utilizado o porcelanato (item 
05.05 – Terraza Bege)? Pois, o mesmo não está especificado em 
projeto. 

 
RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA: 
 
DEVEM SER MANTIDOS OS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 
Para maior esclarecimento, informamos que: 

• Item 04.01 – todos os pavimentos foram considerados no cômputo das 
quantidades. 

• Item 04.02 – apesar de constar no Escopo detalhado a execução das 
divisórias removíveis, cabe esclarecer que, deverão ser 
desconsideradas as divisórias tipo PVP dos pavimentos tipo. 

• Item 04.03 – todos os pavimentos foram considerados no cômputo das 
quantidades. 
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• Divisórias tipo PV – não foram incluídas nessa contratação. 

 
• Item 08.01.06 – tratam-se das portas do tipo P6 - foram 

desconsideradas as portas já instaladas, bem como as portas dos 
sanitários públicos e área de serviço. 

 
• Item 08.01.09 – trata-se das portas tipo P21, computadas duas no 

prédio anexo e uma em cada pavimento tipo, no total de 8 conforme 
planilha orçamentária. 

 
• O porcelanato Terraza Bege será instalado nos terraços descobertos do 

oitavo pavimento, pois o piso originalmente especificado saiu de linha. 
 
 
 
Esclarecimento disponibilizado por: 
JULIANA SILVA PRADO LUCHI 
SUPERVISORA 
Seção de Licitações 
Tel.: 27-3183-5105 
e-mail: selic@jfes.jus.br 
 


