
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 07

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  as  respostas  aos  questionamentos  de 
licitantes, cujo teor transcrevemos abaixo:

Pergunta 01:Na nota de esclarecimento nº 03 diverge da planilha orçamentária nas seguintes 
informações:A nota de esclarecimento informa que a quantidade de elevadores será 01 para a 
Estação Padre Cicero e 02 para a Estação JK. Portanto, temos um somatório de 03 unidades. Já 
na planilha orçamentária temos 04 unidades. Qual a quantidade correta de elevadores que será 
fornecida?

Resposta 01: Deve ser considerada a quantidade apontada na planilha orçamentária: 4 (quatro) 
unidades.

Pergunta  02: Na  planilha  orçamentária  encontramos  a  descrição  da  capacidade  para  3 
passageiros,  já na nota de esclarecimento a capacidade deverá ser para 10 pessoas. Qual a 
capacidade correta que devemos adotar para elaboração do orçamento? 

Resposta 02: A capacidade a ser considerada é de 10 (dez) pessoas.

Pergunta 03: No item 7.6.5.1 da planilha temos: Telha tipo sanduíche com chapa de alumínio  
e=2,0mmm na face superior, miolo em lã de vidro e=50mm e chapa de alumínio e=1,5mm na  
face inferior. Só que ao consultarmos o fornecedor de telhas de alumínio, verificamos que as 
espessuras existentes são 0,4mm, 0,5mm, 0,6mm, 0,7mm, 0,8mm tendo o máximo de 1,00mm. 
Entendemos  que  há  um  equívoco  na  descrição  da  espessura  da  telha  solicitada.  Nosso 
entendimento está correto? Se sim, qual a espessura a ser considerada como correta?

Resposta  03: Está  correto  o  entendimento.  A  descrição  correta  é  a  seguinte:
"Telha tipo sanduiche com chapa de alumínio e=0,70mm na face superior, miolo em lã de vidro  
e=50mm e chapa de alumínio e=0,50mm na face inferior."

Fortaleza, 30 de janeiro de 2012.
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