
  

De: Daniel Barp Crema [mailto:daniel.cremaconstrucoes@gmail.com] 
Enviada em: quinta-feira, 12 de agosto de 2021 11:42 
Para: compras@cirsures.sc.gov.br 
Assunto: Esclarecimentos - Edital de Tomada de Preços 01/2021 

 

Bom dia. 

A empresa Crema Construções Ltda, CNPJ número 01.490.849/0001-53, vem por meio desta, 
conforme determina o item 3.5 do Edital de Tomada de Preços 01/2021 solicitar os seguintes 
esclarecimentos conforme anexo. 

Sendo o que tínhamos para o momento. 

Att 

Daniel Barp Crema 

Diretor 

Responsável Técnico 

Crema Construções Ltda 
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CNPJ: 01.490.849/0001-53
 
Criciúma, 10 de agosto de 2021. 
 
 
Ào 
Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul - 
CIRSURES 
 
Ref: Questionamentos da planilha orçamentária do Edital de Tomada de Preços 
no 001/2021. 
 
A empresa Crema Construções Ltda, vem por meio desta, conforme determina o 
item 3.5 do edital supra citado, solicitar esclarecimentos referente a planilha 
orçamentária relativos aos serviços descritos abaixo. 
 

1.2.2 MOVIMENTO DE SOLO E TERRAPLANAGEM 

1.2.2.0.2 
Escavação Horizontal, incluindo a carga, descarga e transporte em 
solo da 1ª categoria com trator de esteiras (150 HP/lamina: 3,18 m³) 
e caminhão basculante de 14 m³, DMT até 200 m.  

m³ 2.999,99 

1.2.2.0.3 Execução e compactação de aterro com solo predominantemente 
argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte  m³ 1.945,21 

Perguntas 

No caso em questão teria que fazer a escavação de 2.999,99 m³, sendo que desse 
volume 1.945,21 m³ seria destinados a construção de um novo aterro correto?  

O material excedente da diferença de volumes de escavação e aterro serão 
depositados também a uma distancia de até 200 m?  

Não será necessário fazer o empilhamento ou espalhamento do material excedente?  

No novo aterro não seria necessário fazer a regularização do sub-leito? 
Na composição do item execução e compactação de aterro foram considerados a 
descarga, espalhamento e compactação em camadas de 20 cm? 
Tanto na escavação quanto na execução e compactação de aterro foram 
considerados os empolamento? 

1.2.3 CAMADA DE ARGILA PARA BASE DA MANTA, ESPE. 50 CM 

1.2.3.0.1 

Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, 
incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a categoria com 
escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/111 hp), frota de 3 
caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 
14 km/h. 

m³ 5.064,72 

1.2.3.0.2 Execução e compactação de aterro com solo predominantemente 
argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte  m³ 5.064,72 

Perguntas 

No caso em questão teria que fazer a escavação de 5.064,72 m³ de uma jazida para 
material de empréstimo onde esse volume seria utilizado em uma camada de reforço 
ou nivelamento do novo aterro correto?  
Nessa camada não seria necessário fazer a regularização visto que a manta geotêxtil 
vai ser aplicada sobre esse aterro?  
Na composição do item execução e compactação de aterro foram considerados a 
descarga, espalhamento e compactação em camadas de 20 cm? 
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Tanto na escavação quanto na execução e compactação de aterro foram 
considerados os empolamento? 

1.2.4 CAMADA DE ARGILA PARA BASE DA MANTA, ESPE. 20 CM 

1.2.4.0.1 

Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, 
incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a categoria com 
escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/111 hp), frota de 3 
caminhões basculantes de 14 m³, DMT até 1 km e velocidade 
média 14 km/h. 

m³ 2.447,78 

1.2.3.0.2 Execução e compactação de aterro com solo predominantemente 
argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte.  m³ 2.447,78 

Perguntas 

No caso em questão teria que fazer a escavação de 2.447,78 m³ de uma jazida para 
material de empréstimo onde esse volume seria utilizado em uma proteção mecânica 
para a manta correto?  

Não seria necessário fazer a regularização desse aterro?  

Na composição do item execução e compactação de aterro foram considerados a 
descarga, espalhamento e compactação na camada de 20 cm? 
Tanto na escavação quanto na execução e compactação de aterro foram 
considerados os empolamento? 

1.2.6 DRENAGEM CHORUME 

1.2.6.0.2 Impermeabilização de superfície com geomembrana (manta 
termoplástica lisa) tipo PEAD, E=2mm m² 12.821,95 

Perguntas 

No caso na composição foram consideradas as metragens quadradas referente as 
perdas visto que essas mantas são vendidas em bobinas fechadas, inclinações, 
ancoragem...?  
Na composição foi considerado o valor para a instalação da manta ou somente o 
material?  

 
 
Sendo o que tínhamos para o momento. 
 
Atenciosamente 
 
 

 

 

______________________ 

Daniel Barp Crema 

Diretor 

Responsável Técnico 
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