SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 9ª REGIÃO
ESTADO DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ – CREF9/PR

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO XIII
Processo: 006/2016
Interessado: Comissão de Licitação
Assunto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do
edifício-sede do Conselho Regional de Educação Física do Paraná – CREF9/PR – Concorrência
006/2016
Reportando-me ao pedido de esclarecimento interposto pela empresa RAMSES
ENGENHARIA, contra o edital da Concorrência 006/2016, cujo objeto visa a contratação de
empresa especializada para execução da obra de construção do edifício-sede do Conselho
Regional de Educação Física do Paraná – CREF9/PR, temos a expor o que segue:
1. DO PEDIDO
“A/C

Comissão de Licitação,
Boa tarde,
1)Com relação ao muro de contenção:
a. Não identificamos na planilha orçamentária e nos projetos complementares a contenção entre o solo do
jardim do pavimento térreo e o subsolo, conforme imagens abaixo, retiradas do CORTE BB - Arquitetônico
Executivo e Forma do Subsolo. Como a altura de solo é de 4,26m, é necessário uma cortina para conter o
solo do jardim. Como será prevista essa contenção? ”
2. DA ANÁLISE
O pedido de esclarecimento foi encaminhado à área técnica que se manifestou da seguinte
forma: “Em relação aos esclarecimentos solicitados, informo:
a. Não identificamos na planilha orçamentária e nos projetos complementares a contenção entre o solo do jardim do
pavimento térreo e o subsolo, conforme imagens abaixo, retiradas do CORTE BB - Arquitetônico Executivo e Forma do
Subsolo. Como a altura de solo é de 4,26m, é necessário uma cortina para conter o solo do jardim. Como será prevista
essa contenção? R= Segue anexo a figura1 com o muro 1 com a posição correta, atrás do elevador. Este item está
contemplado dentro do item 2.2. da planilha anlítica.
3. DA CONCLUSÃO
Do exposto, com fundamento no artigo 40 § 1º da Lei 8.666/1993, recebemos o pedido de
esclarecimento e procedemos a continuidade do processo licitatório, 006/2016
Curitiba, 09/08/2016
Jairo Cezar de Oliveira
CREF – 000307-G/PR
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