PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
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URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

Esclarecimentos 03
Questionamento 1 - A Igreja possui suprimento de energia e água? A Energia fornecida é
trifásica. Quem pagara esses fornecimentos durante a obra?
Resposta: Não, a Igreja não possui suprimento de energia e água. Verificar item da planilha
2.1.4 e 2.1.5
Questionamento 2 - O item da planilha:
2.1.10 Andaimes Internos (mont./ desm.)
m³
9.264,00
Considera a locação dos equipamentos p/ tempo necessário, juntamente com o custo da mão
de obra para montagem/desmontagens e manobras?
Resposta: Sim. Todos os custos devem ser considerados nesse item.
Questionamento 3 - Estou com dificuldade em preencher a planilha de preços, pois alguns
códigos não existem no SCO, EMOP OU SINAPI (QUASE 50% da Planilha), tem como Sra. me
ajudar a preencher esta planilha?
Nos itens que tem o código da EMOP OU SINAPI OU SCO, temos que utilizar os preços
dos órgãos ou não?
Resposta: A metodologia utilizada na estimativa de custo esta descrita no Termo de
Referência, no Item ESTIMATIVA DE PREÇO (pagina 10).
Questionamento 4 - Os itens da planilha, contidos em 16.1.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO - decapagem, avaliação, passivação de armadura e recuperação – se refere a que
tecido?
Resposta: O item refere-se a recuperação de uma laje em concreto armado sobre o escritório
que apresenta sinais de degradação, mas deve ser mantida.
Questionamento 5:
O Descritivo dos serviços: ITENS: 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10 e 17.11, distintos a
cada um, diz "REMOÇÃO CUIDADOSA E ACONDICIONAMENTO I PROTEÇÃO DURANTE
A OBRA.
Questionamento 6: Local Acondicionamento - No próprio local?
Onde?
Resposta: Deverão ser acondicionados no próprio local.

Questionamento 7 - Não tem restauro nas peças?
Resposta: Não

Ou em outro local.

Questionamento 8 Não tem limpeza? Ou devemos considerar dentro do item?
Resposta: Deverá ser considerada a higienização no momento de retorno ao local.

Questionamento 9:
Na Planilha não tem qualquer serviço relacionado ao "LUSTRE". Não será realizado
qualquer serviço?
Resposta: Não

