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QUESTIONAMENTO - CONVITE Nº 002/2019

A Comissão de Licitação Permanente receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao

Convite nO002/2019, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para execução de 125 sondagens de simples

reconhecimento de solo destinadas à elaboração de projeto de rede adutora de água tratada,

sendo 120 sondagens com 3,00 metros de profundidade e 05 sondagens com 4,00 metros de

profundidade. As sondagens estão locadas com 50 metros de distância entre elas, perfazendo um

percurso total de aproximadamente 7500 metros, termo de referência e projeto anexos. Segue

questionamento e resposta:

1) Questionamento: 01 - Foi solicitado a se a sondagem que deve ser realizado é sondagem

SPT conforme a NBR 6484/2001, ou Sondagem a trado conforme NBR 9603/2015. Aguardamos

retorno sobre esse esclarecimento, e caso muda o edital.

Resposta: A Comissão encaminhou o questionamento ao responsável técnico pelas

especificações, tendo o retorno da Sra. Eng.a Maysa Nunes, com a seguinte resposta: As

sondagens a serem realizadas serão SPT.

1) Questionamento: 02 - Para participar do processo de licitação: 1.456/2019 precisamos de

algumas informações necessárias para não termos problemas para executar todos os furos

existentes, pois se trata de várias avenidas existentes na cidade e para podermos executar isso

exige algumas informações necessárias que não constam no edital:

1. Levantamento planialtimétrico;

2. Serviço de rompimento do asfalto e ou concreto nas posições locadas para a execução

das sondagens;

3. Sinalização adequada e autorizações do departamento de trânsito para a realização do

serviço de sondagem;

4. Todos os pontos deverão ter acesso/condições de trabalho com equipamentos

mecanizado de sondagem;

Resposta: A Comissão encaminhou o questionamento ao responsável técnico pelas

especificações, tendo o retorno da Sra. Eng.a Maysa Nunes, com a seguinte resposta:

1. Levantamento planialtimétrico; - Será fornecido.
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2. Serviço de rompimento do asfalto e ou concreto nas posições locadas para a execução

das sondagens; - Deve ser realizado pela contratada.

3. Sinalização adequada e autorizações do departamento de trânsito para a realização do

serviço de sondagem; - Deve ser feito pela contratada.

4. Todos os pontos deverão ter acesso/condições de trabalho com equipamentos

mecanizado de sondagem; - Todos os pontos estão localizados em vias públicas de

acesso livre.

Araras, 23 de outubro de 2019.
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