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Boa Tarde! 
 
Pergunta 1: Verifiquei na vistoria que em certos pontos da fachada há necessidade de reparo na alvenaria
(reboco com descolamento), esse reparo não está previsto no edital; devemos considerar o reparo? a pintura
deverá ser executada após o reparo? ou a pintura deverá ser executada mesmo sem o reparo? 
 
Pergunta 2: Existem no local arvores de porte médio que estão encostadas na fachada a ser pintada. A poda
das arvores não consta no edital, como será o procedimento quanto á esse assunto? 
 
Pergunta 3: Existe em um dos blocos a ser pintado uma vegetação do tipo " hera" que foi podada pela
manutenção local, porem ainda se encontra fixada na fachada do prédio, e que deverá ser removida
manualmente antes da execução do hidrojateamento. Esse custo será do licitante ou a unidade irá providenciar
a remoção? 
 
 
 
Pergunta 4: A planilha do descritivo dos serviços "Item 4 - Descritivo de Serviços" contempla apenas 18 metros
de pintura de tubulação aparente, em vistoria realizada, constatamos que há no local uma quantidade muito
maior que a mencionada em planilha, o excedente aos 18 metros que existem no local realmente não serão
pintados? 
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 Senhor licitante, 
 
Pergunta 1: Todos os reparos são de responsabilidade da CONTRATANTE. Quando o serviço de pintura for
solicitado para a CONTRATADA, o espaço já estará pronto para a realização dos serviços. 
 
Pergunta 2: A poda das árvores e todos os demais procedimentos serão realizados pela CONTRATANTE.  
 
Pergunta 3: A remoção da vegetação do tipo "hera" será realizado pela CONTRATANTE. 
 
Pergunta 4: Será exigido da CONTRATADA apenas a pintura da quantidade mencionada em planilha, no caso
18 metros. 
 
Atenciosamente, 
 
Tatiana - Pregoeira 
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