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TOMADA DE PREÇOS Nº 02/22 - ESCLARECIMENTOS Nº 01 
 

 
Referente aos questionamentos, de acordo com as informações da Unidade Técnica do 
Departamento, esclarecemos: 
 
Pergunta 01 – O item de reposição de calçada não prevê o fornecimento do piso/ladrilho, 
apenas a sua reutilização. Se for necessário, como será feito esse pagamento? 
Resposta 01: Caso seja constatada a necessidade da execução de qualquer serviço que não 
esteja previsto ou contemplado na planilha orçamentária, poderá ser feita uma 
reprogramação possibilitando assim o pagamento necessário; 
 
Pergunta 02 – O item de administração local – o engenheiro civil de obra pleno prevê apenas 
80 horas para acompanhamento de toda a obra, porém na regulamentação diz que o 
responsável técnico precisa acompanhar a obra em tempo integral, ou seja até a sua 
conclusão. 
Resposta 02: O Termo de Referência prevê que a contratada disponibilize um preposto 
responsável pelo acompanhamento da obra em tempo integral, que correrá às custas da 
mesma. O item administração local visa o dispêndio para a gestão da obra. 
 
Pergunta 03 – Na planilha do contrato está previsto pagamento do bota-fora licenciado 
(Taxa de destinação de resíduos sólidos em aterro), porém na página 31 do contrato é citado 
que o custo é integral da contratada. Esse item realmente será pago pela a planilha de 
preço? 
Resposta 03: O item referente ao bota fora será remunerado conforme a planilha 
orçamentária. Porém, a contratada deve estar ciente que é responsável por todas as taxas 
pertinentes. 
 
Pergunta 04 – Está previsto no contrato a utilização da imprimação CM30 (Imprimação 
betuminosa impermeabilizante), esse material para garantir a impermeabilização da área 
precisa ficar exposto no local por pelo menos 24 horas, isto foi levado em consideração? Pois 
estas áreas terão que ficar isoladas para que o produto faça o efeito necessário. 
Resposta 04: Todos os serviços deverão ser executados conforme as normas técnicas 
vigentes. 
 
Pergunta 05 – Poderia informar se na cidade existe aterro sanitário licenciado, para que 
possa fazer o descarte dos materiais? 
Resposta 05: Existe aterro sanitário licenciado dentro do município, porém o mesmo é 
particular. 
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