A Comissão Permanente de Licitação recebeu às seguintes solicitações de
esclarecimentos.
Para respondermos, submetemos às perguntas ao Setor Solicitante.
Foram prestadas informações técnicas que fundamentaram as respostas.
PERGUNTAS DA EMPRESA MARANATA:
“Prezados.
1) Conforme item 5.1 do memorial descritivo, cita sobre constução do
banheiro conforme existente ! , este existente se localiza na sede do
Cremerj ?
2) no item 6.2 do memorial descritivo,em relação ao revestimento
mencionado no mercado já não se encontra mais neste padrão por ser
muito antigo, o padrão normal agora e 15.4 x 15.4 como fica ?
3) no item 9.1 do memorial descritivo menciona sobre bacias e louças e
caixa acoplada , pede padrão existente , mas na planta não informa
gostaria de saber sobre padrão e marca exitente ?
att
Leonardo de Almeida”
RESPOSTAS:
1) Sim. Com base na resposta técnica e na descrição do Memorial
(documentos juntados aos autos), a empresa contratada deverá efetuar os
serviços nos banheiros já existentes e os serviços para a construção de um
novo banheiro. Em ambos os casos a empresa a ser contratada deverá
manter o padrão dos banheiros que já existem. Transcrevemos o
subitem 5.1:
“instalação elétrica - adequação iluminação auditorio e novo
banheiro - no mesmo padrão existente” (grifamos)
2) Serão mantidos os padrões já existentes, conforme descrição no
subitem 6.2 transcrito a seguir:
“revestimento de paredes em azulejo branco 15 x 15 assentado com
argamassa industrializada e rejunte colorido” (grifamos)
3) Destacamos que, conforme exigência do Convite n.º 001/11, foi
solicitado que o interessado realize visita ao local que será efetuada a
obra, ou seja, Auditório Júlio Sanderson situado na sede do CREMERJ.
Tal exigência tem por finalidade possibilitar que os interessados
verifiquem os padrões existentes e quaisquer detalhes necessários para a
elaboração de suas propostas e adequada execução da obra.

PERGUNTAS DA EMPRESA APEC ENGENHARIA:
“Prezados Senhores

Relativamente a licitação acima referendada, e tendo realizado a visita
tecnica hoje pela manhã, venho solicitar as informações a seguir, não
encontradas nos documentos editalícios.
1- O item 7. 2 " adequação de pavimentação do palco ao projeto
específico" . Ocorre que no projeto recebido não consta qual a
adequação. Pergunto....quais os serviços a executar ? Quais os pisos a
substituir ?
2- O item 7.3 - Piso vinilico em manta 200,00 m²... qual o local ? Caso
seja no auditório, a retirada e recolocação das cadeiras está excluída
ddos custos deste contrato?
No aguardo”
RESPOSTAS:
1) Conforme Memorial Descritivo e as Planilhas constantes dos
autos e fornecidas no ato da vistoria, os serviços a serem
executados incluem a retirada do balcão existente e a recuperação
do piso para a aplicação do piso vinílico.
2) A obra será efetuada no Auditório Júlio Sanderson, localizado na
sede do CREMERJ. A retirada e recolocação das cadeiras
deverá ser incluída nos custos da proposta a ser oferecida pelo
interessado, pois todos os custos necessários a execução da obra
deverão ser incluídos.
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