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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARAGOMINAS. 

 

 

A empresa CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E 
INCORPORAÇÕES LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

83.317.529/0001-60, com sede na Rua Contorno, nº 779, Centro, Paragominas/PA, vem 

por meio de seu representante legal, Sr. Normino Fernandes Alves, apresentar a 

diligência solicitada pela comissão de Licitação referente a CP nº 12/2021 – SESI 

Paragominas/PA, atenuante aos itens referenciados a seguir: 

• Referente ao item 7.41, informamos que na composição deste serviço 

“Aplicação de revestimento cerâmico (existente), incluindo...... , foi 

composto considerando a descrição do item e especificação técnica, 

na descrição disse cerâmica (existente), ora entendemos que era para 

usar a cerâmica do tipo a existente e não usar a cerâmica jogado ao 

tempo sem nenhuma proteção na orla da piscina, a qual não está em 

boas condições. Havendo exigência para aplicar o uso dessa cerâmica 

o faremos e adequaremos o custo sem prejuízo no custo final. 

• “Execução de revestimento cerâmico (piso e paredes), incluido rejunte epóxi - comum em placa 11 x 11 

cm na cor azul celeste (R7), assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e 

rejuntamento com cimento branco. Aplicação: revestimento interno da piscina. Fab. Gail linha 

sporte conforme padrão existente”. – Fizemos a composição conforme as normas 

técnicas, aplicamos a argamassa quartizolite na composição e 

rejuntamento com cimento branco conforme descrição no item, se for 

preciso mudar o rejunte o faremos sem aliterar o custo. 

Item 7.4.2 – Fizemos a composição conforme as normas,  e solicitado na planiha vejamos: 
Execução de revestimento cerâmico (piso e paredes), incluido rejunte epóxi - comum em placa 11 x 11 cm na cor azul 

celeste (R7), assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco. 

Aplicação: revestimento interno da piscina. Fab. Gail linha sporte conforme padrão existente  - Fizemos a 

composição conforme as normas técnicas, aplicamos a argamassa quartizolite na 

composição e rejuntamento com cimento branco conforme descrição no item, se for 

preciso mudar o rejunte o faremos sem altear o custo. 

• Item 3.5.1 e 3.52 

“Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. (071374) 
metálica M2 001.09.02.13 

D00205 Cobertura - em policarbonato incolor (incl est metálica)-Instalada” 

Apresentamos na composição, composição conforme descrição do SEDOP, 

(descrição acima extraída da SEDOP). -  Informamos que mesmo não tando relacionado os 
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índices dessa composição informamos que usaremos todos os índices conforme 

necessidade para instalação desta cobertura. 

• Item 6.3.2 , informamos que em nossa planilha base sesi não tem 

esse item referenciado. 

• Item 3.2.10 fabricação de formas, relatamos e informamos que 

usamos os materiais de prache que se usa na montagem de 

formas de madeira, ou seja, tábua de taipa 2,5cm bica corrida 

(madeira branca), sarafo (madeira branca) peça de madeira 

2,5cmx5,0cm para atracação e pregos, carpinteiro e ajudante de 

carpinteiro. 

• Item 1.1.8 – Informamos que a composição foi feita considerando 

chapa de zinco 1,1 x ,2,20m, fixadas em peça de madeira 4x7cm 

fixada por pregos, a forma não é como a base sinapi, mas 

informamos que a forma que apresentamos é a usual, mas 

faremos conforme a fiscalização solicitar, e em nada onerará o 

custo final do item. 

• Item 3.6.4 – A composição desse item foi executada com base na 

descrição do item, piso de alta resistência, conforme normas 

considerando concreto 30MPA, junta de dilatação, polimento com 

máquina politriz (polimento mecanizado). 

 

Certo do acatamento à solicitação de esclarecimentos, aproveitamos o ensejo 

para reiterar os votos de mais elevada estima e apreço por este departamento. 

Atenciosamente, 

Paragominas, 08 de julho de 2021. 

 

CACTUS CONST. IND. E INCORP. LTDA 
CNPJ n° 83.317.529/0001-60 
Normino Fernandes Alves 

CPF n° 100.610.965-04 
Sócio Diretor 

 

 

 

 

 




