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IATE CLUBE DE BRASÍLIA  

 

QUESTIONAMENTOS  

 

 

Licitação: TOMADA DE PREÇO N.º 002/2012 

 

Assunto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS ESTACIONAMENTOS DAS 

CHURRASQUEIRAS E SEDE SOCIAL 

 

 

O Presidente da Comissão de Licitação, torna público os questionamentos acerca do Edital de 

Licitação Tomada de Preço N.º 002/2012 conforme segue: 

 

 

Questionamento 01. Qual a espessura exigida para o recapeamento?  
 

Resposta: A espessura mínima exigida para o recapeamento é de 03 (três) centímetros.  

 

Questionamento 02. O recapeamento deverá, obrigatoriamente, ser em PMF ou será admitido o 

emprego de C.B.U.Q em substituição? 
 

Resposta: Deverá ser recapeado com PMF conforme descrito no termo de referência. 

 

Questionamento 03. Qual o quantitativo de meios-fios a ser executado na obra, se for o caso, tendo 

em vista as menções relatadas no subitem 2.6 alíneas de ‘a’ a ‘v’? 

 

Resposta: Os meios fios serão substituídos tanto quanto necessários. Os que já estiverem 

danificados e os que danifacarem durante a execução. A quantidade arbitrada é em torno de 150 

peças. 

 

Questionamento 04. Tendo constatado em alguns trechos, a deterioração total do pavimento 

existente, gostaríamos de saber qual o procedimento a ser adotado na recuperação desses pontos, o 

dimensionamento e as quantidades? 
 

Resposta: Onde o pavimento estiver deteriorado deve ser removido e a base refeita para aplicação 

de PMF e a lama asfáltica para acabamento final. 

 

Questionamento 05. Tendo em vista que o Termo de Referência relata nos subitens 4.6 a 4.16 os 

serviços de ‘lama asfáltica’, gostaríamos de saber quais as áreas onde será executado esse serviço? 

 

Resposta: A lama asfáltica será aplicada na área de 8.761,01 m². 

 

Questionamento 06.  Recomendação de substituição do revestimento de lama asfáltica por micro 

revestiemento em duas camadas 

 

Resposta:  Não. Continua a especificação com lama asfáltica. 
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Questionamento 07.  Sugestão de inclusão de planilha orçamentária. 

 

Resposta: Sim. A planilha segue anexa. 

 

Questionamento 08. Sugestão de substituição de asfalto PMF por CBUQ. 

 

Resposta: Não. Continua a especificação PMF. 

 

Questionamento 09. Sugestão de alteração de quantidade de substituição de meio fio. 

 

Resposta: Sugestão aceita. Já está alteraada na planilha. 

 

Questionamento 10. Sugestão de retirada do edital de licitação, no item documentação para 

habilitação, sub-item 3.5, alínea C, o alvará de funcionamento. 

 

Resposta: Não. A exigência continua. 

 

 

Brasília-DF, 11 de maio de 2012. 

 

 

 

ANDRÉ RUELLI 

Presidente da Comissão 


