
 

  
  

 

ESCLARECIMENTOS ÀS CONCORRENTES  

Obra de segurança - – CONSTRUÇÃO DO MURO COM GRADIL PARA DIVISA            
SUDOESTE DO CAMPUS.  

DATA – 22/09/2020  
 

1. Empresa -. Fazeg Projeto e Construções Ltd. (21 de set. de 2020 às 16:52)  

“Esclarecimentos sobre detalhamento da grade  
Gostaria de saber, por gentileza, algumas informações a respeito da "grade metálica            
eletrofundida", a ser executada na licitação cujo processo nº20.1.00016.95.2. Assim como           
segue anexo neste email, na parte esquerda, há um detalhamento da grade cujo foi anexada               
também ao memorial descritivo da licitação citada, entretanto, informações de identificação           
dos elementos da grade descritos no memorial, estão ausentes do detalhamento enviado            
(também presente no memorial descritivo pg. 4).  
A direita do anexo deste email, há a reprodução do detalhamento da grade com uma possível                
interpretação dos elementos descritos no memorial descritivo. Solicito, por gentileza, a           
verificação das informações para ter maior clareza quanto a grade, elementos em constituição             
e dimensões. Ainda, gostaria de saber as dimensões da barra horizontal e as dimensão da               
malha formada pelas barras horizontais e verticais (Distancia vertical entre barras horizontais e             
distância horizontal entre barras verticais).”  
  

Resposta: Considero que a pergunta está respondida no item 3.8 do Memorial Descritivo             
copiado abaixo. Entretanto, esclareço que  

“3.8. Grade metálica eletrofundida    
Características gerais:  
Fabricados pelo processo de eletrofusão (sem a utilização de soldas), não permitindo            
processos de oxidação e desconexão dos elementos metálicos.  
Galvanização  
Todos nossos produtos são galvanizados a fogo, com camada de zinco com 50 a 70               
micra de espessura.  
Acabamento - A pintura eletrostática à base de resina de poliéster na cor verde.  
 
Dimensões:  
Altura (A)  2114mm 
Largura (B)  1650mm 
Montantes      76X8mm 
Malha (mm)       75X132mm  
Barra vertical       25X2mm 
  
Demais componentes: 
Todos componentes de fixação do gradil (porcas, arruelas, etc.) deverão ser fornecidos            
pelos fabricantes do gradil.”  
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Além dos produtos gráficos apresentados no memorial e pranchas, segue mais esse croqui             

complementar: 
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