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Boa tarde.
 
Abaixo, ques�onamentos e considerações sobre a TP nº 001/2022.
 

1. As gavetas estão com uma altura desnecessária. A altura interna das gavetas não precisa ser maior que a
abertura de acesso da urna, não faz sen�do. Consideraram essa altura maior por causa da viga prevista na
frente da gaveta, também desnecessária;

2. Tampas de granito estão com medidas erradas tanto na largura quanto na altura, de acordo com projeto;
3. Tampa de ardósia também não precisa ter 3cm de espessura, 2cm atenderia. A u�lização dela é apenas para

vedação;
4. Espessura de laje de 14 cm é mais que o dobro do necessário, ou seja, custo desnecessário. Querem essa

medida mesmo?
5. No projeto fala em telha cerâmica e telha de pvc, na planilha consta telha cerâmica, será cerâmica? Telha

colonial de PVC oferece uma boa aparência e reduz significa�vamente o custo;
6. Estão considerando ina�vador de gases, item muito importante, mas vão liga-lo como? Não tem itens na

planilha referentes a rede de ven�lação que ligue as gavetas ao ina�vador. Precisa também de uma rede de
água chagando ao equipamento;

7. A casa de máquinas está localizada em local que atrapalhará a operação das gavetas;
8. Espaço entre blocos está com 4m, pode ser reduzida, precisa atender a movimentação da plataforma,

considerando os beirais dos blocos. Reduz a u�lização de espaço desnecessário;
9. Não haverá construção de nichos de ossuários. Os nichos são necessários considerando que haverá

exumação. Podem ser construídos na(s) cabeceira(s) dos blocos ou ter bloco(s) especialmente para eles;
10. O muro previsto, pode ser em concreto moldado no local?
11. Consideraram aproveitar a cobertura dos blocos para instalação de painéis fotovoltaicos? Poderia ser licitado

junto ou pelo menos prever instalação elétrica nos blocos.
12. Exigências de atestado técnico estão voltadas apenas para quan�ta�vos, não deveriam exigir experiência em

construção de gavetas?
13. O projeto é, tecnicamente, falho em alguns pontos e poderia ser muito o�mizado em custos e funcionalidade,

bastando visitar cidades como o Rio de Janeiro, cemitérios de Inhaúma, Campo Grande e Irajá, por exemplo,
com mais 20.000 gavetas em pleno funcionamento.
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