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Boa Tarde Iria.

Solicito esclarecimentos acerca de itens levantados pelo nosso Depto de Engenharia. (Contratação de empresa
especializada em serviços de engenharia, para construção de portaria e complementos na UniRV-Universidade de
Rio Verde, Campus Goianésia, em regime de empreitada global.)

 

Questionamentos:

 Cobertura Pórtico.

Memorial Descritivo, 8.3 cita “As coberturas serão de Policarbonato de espessura de 30mm”
Na prancha MET_03-04, lista de materiais – pórtico 2 com cobertura cita “Telha de
Policarbonato de 30 mm”
Na prancha MET_03-04, VISTA LATERAL ESQUERDA cita “Cobertura em chapa de
policarbonato tipo alveolar branco leitoso refletivel”.
Planilha Orçamentaria, item 12.1 cita “COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU
PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS”.

 Qual informação está correta?

 

Fechamento Pórtico.

Na prancha ARQ_02-03, VISTA PÓRTICO 1 cita “chapa galvanizada furada para fechamento
dos pórticos com acabamento verde brilhante modelo quadrado diagonal com furo 10mm,
espessura da chapa 1.5mm”

Este serviço está contemplado em orçamento? Se sim, qual item?

 

Fundação da Guarita

Prancha MET_04-04 detalha execução de sapatas (SP1 e SP2) referente a fundação da
guarita.

Este serviço está contemplado em orçamento? Se sim, qual item?
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Iria Freitas <iria@unirv.edu.br> 20 de maio de 2019 15:06
Para: Fabricio Dias <licitacao@construtoramonteiro.com.br>, Gabriella Lourenço Carvalho <gabriella@unirv.edu.br>,
Camila Frazão <camilafrazao@unirv.edu.br>

Boa tarde, encaminho o pedido ao Departamento de Engenharia e Obras para que possa analisar e responder.  
 
 
 

Remetente notificado por  
Mailtrack 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

 
Atenciosamente, 

Iria Daniela P. Freitas 
Dep. de Licitação/Contratos

Fone:(64) 3620-3018

Gabriella Lourenço Carvalho <gabriella@unirv.edu.br> 20 de maio de 2019 15:29
Para: Iria Freitas <iria@unirv.edu.br>
Cc: Fabricio Dias <licitacao@construtoramonteiro.com.br>, Camila Frazão <camilafrazao@unirv.edu.br>

Segue respostas:
1. A cobertura do pórtico será considerada a telha fiberglass;
2. O fechamento dos pórticos está considerado junto com a estrutura metálica, sendo a área x 10kg/m2; (item 12 da
lista de material metálico)
3. A fundação da guarita está considerada no item 4.1-escavação, 4.2-apiloamento, 4.3-reaterro, 4.4-forma, 4.5-
lastro, 4.6 e 4.7 concreto com lançamento, 4.8 e 4.12 - aço 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
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Gabriella Lourenço Carvalho
Engenheira Civil CREA 18666/D-GO
UniRV - Universidade de Rio Verde

(064) 3620-3034 / (64) 984171988 
e-mail: gabriella@unirv.edu.br
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