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PROCESSOS Nº. 2012/516193 

ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS 

SOLICITANTE: DECOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 

 

 

I – QUESTIONAMENTO 1. 

 

1.1.    Quanto aos sub-itens de planilha (8.3 Fechamentos laterais com telhas 

onduladas termo acústicas com chapas nos dois lados.) e (8.4 Cobertura dos átrios com telhas 

onduladas termo acústicas com chapas nos dois lados.), e de acordo com consulta feita ao 

fabricante das telhas. Pergunta: 

 

1.1.1.    As telhas Termo Acústicas serão em PU (Poliuretano) ou EPS (Poliestireno 

Expandido)? 

 

1.1.2.    As telhas termo acústica em PU são fabricadas nas esp. 20, 30 e 50 mm, 

qual a espessura? 

 

1.1.3.    As telhas em EPS são fabricadas nas esp. 30 e 50 mm, qual a espessura? 

 

1.2.    Ainda com relação aos subitens 8.3 e 8.4, entendemos que as telhas não 

seriam (Onduladas) e sim (Trapezoidal) em EPS, visto que, as áreas observadas em projeto que 

receberá as telhas, são no formato de trapézio e não de arco. Para o fechamento e/ou cobertura 

com telhas onduladas, será necessário fabrica-la no formato Trapézoida em EPS Pantografado 

com telhas onduladas nas duas faces. 

 

 

II – RESPOSTA. 

 

2.1.    Consultada a área técnica, foi emitido expediente sobre as indagações de V. 

Sa. a qual passaremos a transcrever abaixo: 

 

DETALHAMENTO DOS SUBITENS 8.2, 8.3 E 8.4 DA PLANILHA (ANEXO III). 

 

ITEM COBERTURA UND QTD 

8.2 Telha em aço galvanizado trapezoidal e=30mm Termo acústica 

com chapas nos dois lados em PU (Poliuretano) 

 

m² 

 

3.818,10 

8.3 Fechamentos laterais com telhas onduladas zincada e=0,5mm m² 3.748,15 

8.4 Cobertura dos atrios com telha em aço galvanizado trapezoidal 

e=30mm Termo acústica com chapas nos dois lados em PU 

(Poliuretano) 

 

 

m² 

 

 

339,84 

 

2.2.    Consideramos que as perguntas formuladas por V. Sa. são pertinentes, 

usaremos as respostas para cientificar os demais interessados no certame. 
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2.3.    Por fim, dê-se ciência a empresa DECOL Engenharia e Comercio Ltda e 

encaminhe-se o presente esclarecimento para divulgação no site oficial da CPH, para 

acompanhamento social, obedecendo ao princípio da publicidade. 

 

Belém/PA, 11 de dezembro de 2012. 

 

 

Alex Marcelo Marques 

Presidente da CPL 

 

 

Liane do Socorro Bastos Brito 

Membro da CPL 

 

 

Max Monteiro Martins 

Membro da CPL 


