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Assunto: Resposta ao questionamento enviado pela empresa FLEXIPAR Indústria 
e Comércio Ltda. referente à Tomada de Preço 03-2016 – Construção da 
Torre Autoportante TV/UFG. 

 
 
 

01) Sobre o questionamento com relação ao transporte do material até o local da obra 
(itens 18.3 e 18.4):  

Os custos referentes ao transporte de toda a torre até a obra foram considerados 
na Planilha Orçamentária Básica do Edital, portanto, não há que se corrigir os valores 
dos itens 18.3 e 18.4 como sugerido pela licitante. 

 
 

02) Sobre o questionamento com relação à não previsão na planilha orçamentária básica 
do Edital, dos serviços de fundação da torre: 

Os serviços de fundação não foram previstos porque não serão executados nessa 
etapa. Uma contratação anterior contemplou tais serviços, portanto, os mesmos não 
fazem parte desta contratação.  

 
 

03) Sobre o questionamento com relação ao projeto executivo: 
Correto. O projeto, dimensões, peso e silhueta da torre são dados para orientação. 

Baseado nos dados apresentados e no termo de referência, a proponente se 
responsabiliza pela elaboração do projeto executivo.  

 
 

04) Sobre o questionamento com relação à vistoria no local da obra: 
A vistoria não é obrigatória, porém não menos importante no processo. A vistoria in 

loco esclarece possíveis dúvidas quanto à logística durante o andamento da obra, o 
uso adequado do canteiro de obras, bem como o fluxo de pessoas, materiais e 
equipamentos.   
 

 
05) Sobre o questionamento com relação às plataformas de trabalho: 

As plataformas de trabalho, bem como as plataformas de descanso, serão 
instaladas a cada 12,00 m de altura. A primeira plataforma deverá estar na elevação 
de 1,00 m acima da projeção do telhado da casa (abrigo) dos transmissores.  

 
 

06) Sobre o questionamento com relação à altura do telhado: 
Não foi previsto telhado para a edificação (abrigo dos transmissores). Foi 

contemplada laje impermeabilizada. Dessa forma estipula-se a altura de 1,00 m para 
a instalação da primeira plataforma a partir da base da torre.   
 
 



07) Sobre o questionamento com relação à pintura da torre: 
A licitante deve avaliar qual o melhor local para a execução da pintura das peças 

da torre, se no canteiro de obras ou em outro local. No entanto ela deve garantir o 
perfeito cobrimento e espessura, acabamento, quantidade de demãos, o correto 
balizamento diurno e sem qualquer avaria que possa expor a estrutura às intempéries.  

 
 

08) Quanto ao questionamento sobre taxas e despesas para início da construção: 
A licitante deverá prever todos os custos necessários para a execução dos serviços 

objeto desta contratação. Os custos não discriminados diretamente na planilha orçamentária 
deverão compor o BDI. 

 
 

09) Sobre o questionamento com relação à liberação da torre junto ao COMAR: 
A liberação da torre junto ao COMAR ficará a cargo da licitante. 
 

10) Sobre o questionamento com relação às ligações definitivas: 
As ligações definitivas da torre, tais como balizamento noturno e SPDA, ficarão a 

cargo de contratação separada, isto é, não fazem parte do objeto desta contratação. 
 

11) Sobre o questionamento com relação ao alvará de construção: 
Independente do porte da obra, deve ser seguida a legislação da prefeitura da 

cidade de Goiânia, que exige alvará para o início da construção. Como informado no item 08 
deste caderno de respostas, “os custos não discriminados diretamente na planilha 
orçamentária deverão compor o BDI”. 

 
 

12) Sobre o questionamento com relação aos tapumes e galerias: 
Tapumes e galerias foram previstos para protegerem a edícula já executada no 

terreno em que será instalada a torre. 
 

13) Sobre o questionamento com relação aos andaimes: 
Andaimes foram considerados para possibilitar acesso à laje da edícula já 

executada. 
 

14) Sobre o questionamento com relação às dimensões da esteira: 
A esteira horizontal deverá ter, no máximo, 15,00 m.  

 
  
Atenciosamente, 

 

Goiânia, 04 de Maio de 2016. 

 


