SEÇÃO

DE

COMPRAS

E

LICITAÇÕES

Jundiaí, 19 de Abril de 2017
A
TODAS AS LICITANTES
Ref.: Pregão Presencial nº 005/17 - PROCESSO DAE nº 125/2017
Solicitação de esclarecimento
Objeto: Serviço de reparo de calçadas.
Pergunta 1: Espessura do concreto da calçada
Resposta 1: Espessura do concreto igual a 7 cm.
Pergunta 2: FCK do concreto da calçada
Resposta 2: FCK do concreto igual a 15 Mpa
Pergunta 3: Haverá demolição de calçada existente por conta da contratada? No caso de
haver demolição o entulho será retirado pela contratada?
Resposta 3: Retirada do material excedente pela contratada
Pergunta 4: Em caso de não haver demolição a abertura de caixa será por conta da
contratada?
Resposta 4: Abertura de caixa pela contratada
Pergunta 5: Haverá junta de dilatação/construção com sarrafos?
Resposta 5: Quando necessário haverá junta de dilatação com sarrafos pela contratada
Pergunta 6: O que significa “Execução de calçadas em concreto mais piso especial”?
Resposta 6: Calçada em concreto mais piso especial, significa a execução da camada de
concreto mais assentamento de piso especial tipo cerâmico, hidráulico, mosaico ou outros
para complemento do piso existente na calçada.
Pergunta 7: No caso de haver passagem de tubulação em geral, como exemplo citamos as de
águas pluviais embutida. Como será remunerado a sua demolição e reinstalação?
Resposta 7: As tubulações de água pluviais que ocasionalmente forem danificadas, serão
reparadas pela contratada com fornecimento de materiais pela DAE S/A, sem nenhum valor
adicional.

Pergunta 8: Quais as localidades dos serviços?
Resposta 8: Todos os bairros do município de Jundiaí.
Pergunta 9: O combustível é por conta da contratada?
Resposta 9: O combustível do veículo será por conta da contratada.

Ficam ratificadas as demais clausulas e condições do Edital e seus anexos
Atenciosamente,

Thabata da Costa O. Motta
Pregoeira

Antônio Carlos Chequin
Gerência de Manutenção de Água

