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CONVITE Nº 29/2020 
 

PROCESSO Nº 17778/2020 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO JARDIM MUNIQUE, 
NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.  
 
 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 17h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Comissão Permanente 
de Licitações, para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa LINNEAR CONSTRUTORA, referente ao 
certame em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTOS 
Após análise das documentações e projetos referente a obra “CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER JARDIM MUNIQUE” da carta convite 
29/2020 surgiu a seguinte dúvida: 
  
- No item “Especificações de acabamentos” da folha ARQ01, no item 3 é apresentado a seguinte especificação: 
“Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores natural e vermelho. Compactação e nivelamento de 
solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de 
pedra para colocação do bloco intertravado.” 
 
Porém no “MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ENCARGOS DO PROJETO DE ARQUITETURA” no item Pavimentação – Bloco 
intertravado em concreto, na descrição do subleito se apresenta: 
“Melhoria e reforço da camada de subleito utilizando-se de um tipo de mistura de solo-brita descontínua, aproveitando o solo do próprio local 
misturado à brita, formando uma camada de 20cm.”...”Colchão de areia para assentamento com 5cm de espessura fofa e granulométrica 
recomendada” 
  
Perguntas: 
  
1)  Esse preparo de subleito será executado como apresentado no projeto ou no memorial descritivo? 
  
2)  O “colchão” a ser lançado para posterior assentamento do piso intertravado será em areia ou pó de pedra? 
 
RESPOSTAS SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL 
1: O subleito será executado conforme o memorial descritivo. 
 
2: O colchão será executado em areia. 
 
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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