
Boa tarde senhores,  
  
Estou avaliando o edital de numero 34/2014 na modalidade de pregão eletrônico em 1 
dos seus anexos a planilha "Itens capital interior" na aba de capital instancia 01 na 
célula G-50, ao meu ver ha uma divergência na formula de composição do custo de 
"Inspeção e recomposição de pisos, revestimentos cerâmicos, pedras e vinílicos:" onde 
a mesma não soma o total do custo do item. 
  

4.4 
Inspeção e recomposição de pisos, revestimentos cerâmicos, 
pedras e vinílicos: 

         FALSO  

4.4.1 
Regularização/execução de piso em concreto - 5cm, fck=13,5MPa. m2               22,48         10,00         224,80    

4.4.2 Execução de piso cimentado - 3cm, traço 1:4, preparo manual. m2               43,54         20,00         870,80    

4.4.3 Chapisco em paredes, traço 1:3, e=5mm. m2                 2,52         40,00         100,80    

4.4.4 Emboço em paredes e tetos, e=2cm, traço 1:2:8, preparo manual. m2               21,67         20,00         433,40    

4.4.5 Reboco em paredes e tetos, traço 1:2, e=5mm, preparo manual. m2               12,29         10,00         122,90    

4.4.6 
Piso tátil de alerta ou direcional de borracha, preto, assentado com 
cola de contato extra, siliconado nas bordas, 25x25cm, e=5mm. 

m2             113,40         50,00      5.670,00    

4.4.7 Recomposição de calçada portuguesa, com fornecimento de 
pedras, elaboração dos mosaicos, assentamento e rejuntamento, 
inclusive acerto de terreno. 

m2               56,94         50,00      2.847,00    

4.4.8 Execução de calçada acabamentos diversos ou em concreto 1:3:5 
(Fck=12 MPa), preparo manual ou mecânico, e=7cm. 

m2               31,43         10,00         314,30    

4.4.9 Troca/assentamento de cerâmica extra para paredes, até 20x20cm, 
assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, 
inclusive rejuntamento e=4mm, área menor que 5m2. 

m2               39,71         50,00      1.985,50    

4.4.10 Troca/assentamento de piso cerâmico extra PEI5 tipo grês, até 
45x45cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento 
colante, inclusive rejuntamento e=4mm, área menor que 5m2. 

m2               33,26         50,00      1.663,00    

4.4.11 Troca/assentamento de piso em ardósia, até 40x40cm, assentado 
com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive 
rejuntamento e=2mm, e=1,5 a 2cm. 

m2               35,86         20,00         717,20    

4.4.12 Troca/assentamento de piso em mármore branco nacional, até 
50x50cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento 
colante, inclusive rejuntamento e=2mm, e=1,5 a 2cm. 

m2             178,97         10,00      1.789,70    

4.4.13 Troca/assentamento de piso em granito cinza, até 50x50cm, 
assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, 
inclusive rejuntamento e=2mm, e=1,5 a 2cm. 

m2             176,19         10,00      1.761,90    

4.4.14 Rejuntamento de pisos e paredes, e até 5mm. m2                 5,36         50,00         268,00    

4.4.15 Troca/assentamento de piso vinílico, padrão liso, 30x30cm / 
e=2,0mm, fixado com cola. 

m2               56,18         50,00      2.809,00    

4.4.16 Troca/assentamento de piso vinílico, padrão liso,  30x30cm / 
e=3,2mm, fixado com cola / piso vinílico em manta e=2mm. 

m2               90,46         25,00      2.261,50    

4.4.17 Troca/assentamento de piso de borracha tipo plurigoma, e=7mm, 
assentado com cola 

m2             150,33           1,00         150,33    

4.4.18 Aplicação de verniz tipo "Synteko" com raspação e calafetação, 
mínimo 4 demãos, sem verniz de acabamento. 

m2               24,17         50,00      1.208,50    

4.4.19 Execução de piso elevado com acabamento em laminado. m2             250,00           1,00         250,00    

4.4.20 Execução de assoalhos de madeira, vigamento, considerando 
reaproveitamento de material. 

m2               36,27         12,00         435,24    

4.4.21 Faixas antiderrapantes - 5cm, cor preta, nos degraus de escada. m               10,29         50,00         514,50    

4.4.22 Rodapé de 7cm, Sucupira ou Ipê. m               15,75         10,00         157,50    



4.4.23 
Pavimentação em blocos de concreto sextavado ou outro formato, 
espessura 6cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia. 

m2               53,51         10,00         535,10    

4.4.24 
Pavimentação em blocos de concreto sextavado ou outro formato, 
espessura 8cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia. 

m2               59,43         10,00         594,30    

4.4.25 
Pavimentação em blocos de concreto sextavado ou outro formato, 
espessura 10cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia. 

m2               71,70         10,00         717,00    

 
 
Nesta caso como devo proceder ? 
 
 
 --  
Prezada Áurea, boa tarde. 
  
Solicito que seja publicada nota de "ERRATA" no Pregão 34/2014, em razão de erro 
material no somatório da planilha somente da Capital – 1ª Instância (LOTE 6). A 
planilha não somou a célula 4.4 no valor de R$28.402,27. 
  
 
Att., 
  
Eng. Dilson José Couto Filho 
Tribunal Regional do Trabalho - 3ª Região 
Av. Contorno - 4.631 - CEP 30.110-027 - B.H. -MG 
31-3228-7033 

  

RESPOSTA 

A/C: Fernando Parreira Moraes  

(fernando@fpmontagem.com.br) 

 

Prezado Senhor, 

Conforme informação da Diretoria da Secretaria de Engenharia 

ocorreu uma falha no somatório do Lote 06, mais especificamente 

nos subitens que compõem o item 4.4 - Inspeção e recomposição de 

pisos, revestimentos cerâmicos, pedras e vinílicos. 

ORIENTAÇÃO: 

 1- No momento da inclusão da proposta eletrônica e oferta de lances será 

mantido como referência o valor estimado máximo de R$  360.000,65,  

2 - A proposta a ser encaminhada e analisada deverá estar de acordo com a 

planilha formadora de preços, Anexo 11 do Termo de Referência. 



Ressalta-se, por pertinente, que tal procedimento não prejudica a isonomia e 

nem acarretará dificuldades futuras na execução do contrato, uma vez que o 

regime de execução é de empreitada por preço unitário, ou seja, serão pagos 

os serviços efetivamente executados. 

Diante disso, ficam mantidas todas as condições do edital, inclusive a data da 

sessão de abertura. 

Áurea Coutens de Menezes 

Pregoeira 

Diretora da Secretaria de Licitações e Contratos. 

 

 


