Administração Central

PROCESSO: 2020/00062
CONCORRÊNCIA: 05/2021
OBJETO: REFORMA GERAL NA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL (ANEXO I E NOS LABORATÓRIOS (ANEXO II), INCLUINDO:
COBERTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, REVESTIMENTOS, CAIXILHARIA, PINTURA GERAL E
CONSTRUÇÃO DE ESCADA DE EMERGÊNCIAE CAIXA DE ELEVADOR NOS EDIFÍCIOS DA FATEC CATANDUVA,
LOCALIZADA NA RUA MARANHÃO, Nº 898 -CENTRO -CATANDUVA -SP.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos, efetuados pela empresa SUSMAM CONSTRUTORA E FACILITIES,
seguem respostas da área técnica responsável, em estrita conformidade com o documento elaborado pela
Unidade de Infraestrutura, cujo processo fora enviado à Comissão no dia 25/05/2021 às 12h32.
A Comissão explica, ainda, que, assim que obteve esse retorno, urgentemente, providenciou os atos para que tais
respostas fossem publicadas no dia 25/05/2021, que pelo sistema, só é divulgado dia 26/05/2021.
Diante disso, seguem respostas:
“A Divisão de Orçamentos em Conjunto com a Divisão de Projetos, vem por intermédio da presente informação,
atender os pedidos de esclarecimentos fls. 1023 e 1017/1020
Fl. 1023 - E-mail 20/05/2021 - Empresa: SUSMAN Construtora e Facilities:
Qual os tipos de elevadores que serão instalados - hidráulico, elétrico, outro?
R: Os elevadores serão elétricos.
Qual a cor do piso cerâmico?
R: Sanitários - cor cinza e outros ambientes cor bege.
Qual a especificação do assoalho - Ipê, Jatobá, outro - pois não conseguimos verificar no local pelo estado em que
estavam?
R: Piso em tábua de peroba, Ipê, Cumaru ou de igual dureza.
Qual a cor que será aplicada nas telhas?
R: Amarelo.
Há uma divergência na estrutura que sustentará os elevadores entre planilha e projeto, qual devemos seguir?"
R: O Anexo I será em estrutura de concreto e o Anexo II será em estrutura metálica.

Fls. 1017/1020 - E-mail 18/05/2021 - Empresa: SUSMAN Construtora e Facilities:
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Com relação ao sistema de refrigeração temos uma divergência grande entre o projeto e planilha(...) qual
devemos seguir?
R: Seguir o projeto dos circuitos de ar-condicionado da Fl -03/11 para o Anexo I. e Fl-09/11 para o Anexo II. Os
aparelhos de 60.000 BTUs serão reaproveitados.
No anexo II fora o elevador, será executado alguma adequação de pisos, vidros e paredes?
R: Os serviços de demolição, remoção, reforma e construção estão todos relacionados nas plantas de cada
pavimento do Anexo II, bem como descritos no Anexo E - Memorial Descritivo, parte integrante do Edital.
Não recebemos memorial descritivo.
R: O Memorial Descritivo, está disponibilizado no Site do CPS, sendo parte integrante do Edital.
Não recebemos projetos de Ar-Condicionado; não sabemos qual a marca dos equipamentos; não sabemos onde
serão instaladas as condensadoras e evaporadoras.
R: Os projetos estão disponibilizados no site como pasta técnica do Edital. Os pontos dos aparelhos de arcondicionado estão discriminados no Projeto Elétrico dos Circuitos de Ar-Condicionado na Fl. 03/011 para o Anexo
I e Fl. 09/11 para o Anexo II. Quanto a marca dos equipamentos não é permitida a discriminação do fabricante por
Lei. Condensadoras e evaporados Verificar: Anexo I- Projeto Elétrico Fls. 03, 04, 05, 06 e 07 e Anexo II- Projeto
Elétrico Fls. 09,10 e 11.
Podemos alterar as quantidades da planilha?
R: Não é permitido alteração de quantidades das planilhas.
Tem como receber os projetos em DWG?
R: não disponibilizarmos o arquivo neste formato.”

São Paulo 25 de maio de 2021.

Alexandre de Paula Toledo
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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