
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº 20110003/METROFOR/CCC

OBJETO:  LICITAÇÃO  DO  TIPO  MENOR  PREÇO  PARA  AS  OBRAS  DE 
CONSTRUÇÃO  DAS  ESTAÇÕES  METROVIÁRIAS  DE  PADRE  CÍCERO  E 
JUSCELINO KUBITSCHEK, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - METROFOR, por intermédio 
da  Comissão  Central  de  Concorrências  -  CCC,  apresenta  a  resposta  ao 
questionamento de licitante, cujo teor transcrevemos abaixo:

PERGUNTA 01: 
Qual é a especificação técnica das escadas rolantes e elevadores orçados para a CP 
20110003?

RESPOSTA 01:
As Especificações Técnicas encontram-se   à disposição dos interessados na Central 
de  Licitações  –  Comissão  Central  de  Concorrências  –  Avenida  Dr.  José  Martins 
Rodrigues, 150 – Edson Queiroz,  mediante apresentação de um CD. 

PERGUNTA 02:
Qual é a quantidade equivalente em m2 para o item b) Estrutura Metálica - 74.451,50 kg 
do item 5.2.3.2) Comprovação de Capacidade Técnica para a CP 20110003?

RESPOSTA 02:
Os Atestados apresentados para comprovação de capacidade técnica deverão possuir 
no mínimo 2.112.83 m2 ou 74.451,50 kg.

PERGUNTA 03:
Solicitamos o envio do MD- 1.00.00.10/6A1-002 pois não esta disponível na internet 
para download e não consta no CD que nos foi fornecido pela Comissão Central.

Solicitamos as especificações dos elevadores e das escadas rolantes.

RESPOSTA 03:
Ver resposta 01.

PERGUNTA 04:
Existe um erro de digitação na planilha orçamentária.
Por favor verificar os itens 10.2.1.7 e 10.2.1.8, a descrição de um deles não bate com a 
descrição da composição. Podemos corrigir ?
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RESPOSTA 04:
Para  o  item  10.2.1.7,  o  correto,  conforme  descrição  SINAPI,  é:  

“Te  pvc  sold  c/  rosca  metálica  água  fria  25mmx25mm  x  1/2"  -  fornecimento  e 
instalação” e não conforme orçamento: “Te pvc sold c/ rosca metálica água fria 25mm x 
3/4" - fornecimento e instalação”
O preço deste item está considerado conforme a tabela.

Para  o  item  10.2.1.8,  o  correto,  conforme  descrição  SINAPÍ,  é:

 “Te  pvc  sold  c/  rosca  metálica  água  fria  25mmx25mm  x  3/4"  –  fornecimento  e 
instalação” e não conforme orçamento: “Te pvc sold c/ rosca metálica água fria 25mm x 
3/4" - fornecimento e instalação”

PERGUNTA 05:
No item “5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” “5.2.3.2 b) Estrutura metálica – 74.451,50 
kg;”. Esse item poderá ser comprovado em M2 (metro quadrado)? 
Se afirmativo, solicitamos essa quantidade convertida para M2 (metro quadrado). 

RESPOSTA 05:
Ver resposta 02.

PERGUNTA 10:
No  item  5.2.3.2  “Comprovação  da  capacidade  técnico-operacional  da  empresa 
licitante”, em sua alínea "b", refere-se à “Execução de serviço de estrutura metalica” 
com quantidade minima de 74.451,50kg. Desta forma, pergunta-se:  qual  quantidade 
(em metros quadrados) "em estrutura metalica" será necessário para atender a 
este item?

RESPOSTA 10:
Ver resposta 02.

PERGUNTA 11:
Quais  as  especificações  técnicas  das  escadas  rolantes  e  dos  elevadores 
(dimensões,  acabamento,  nº  de  paradas  e  alturas)  e  as  quantidades  totais 
destas?

RESPOSTA 11:
Ver resposta 01.

Fortaleza, 26 de dezembro de 2011.

A COMISSÃO
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