
MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

10/10/22

ESCLARECIMENTO

                                                         Tomada de Preços nº. 16/2022         

Objeto: Reforma e ampliação da escola Fernando Pantaleão                              

Referente aos questionamentos dos licitantes, temos a esclarecer:

PERGUNTA 1–  Durante visita técnica verificamos que a Unidade Escolar se encontra em atividade e existe a possibilidade,
segundo informação recebida  no local,  de que ela  continue em atividade  durante  as obras.  Visando a  segurança dos
usuários da Escola, é necessário realizar fechamento da área das atividades com tapume ou telha metálica, porém não
consta  na  planilha  orçamentária  este  serviço.  Diante  disto,  caberá  a  prefeitura  a  realização  este  fechamento  ou  será
revisada a planilha incluindo este item nela?
RESPOSTA 1 – Não será necessário o fechamento do local. 

PERGUNTA 2-Não consta na planilha orçamentária Container Depósito para que sejam guardados os materiais da obra.
Será disponibilizado local fechado na escola para isto?
RESPOSTA 2 - Não.

PERGUNTA  3–  Também  não  consta  na  planilha Container  Banheiro ou Banheiro  Químico para  os  trabalhadores.  Será
possível a utilização de algum local na escola?
RESPOSTA 3 - Sim.

PERGUNTA 4 - Não foi fornecido junto com o edital os projetos Estrutural, Elétrico, Hidráulico e Arquitetônico e eles não
constam na planilha como sendo responsabilidade da contratada. Solicitamos a disponibilização deles.
RESPOSTA 4 - Será disponibilizado o material gráfico.

PERGUNTA 5 - Durante visita técnica foi informado que a contratada deverá apresentar projeto As Built ao final dos serviços. Como
será remunerado este serviço sendo que ele não consta na planilha orçamentária?
RESPOSTA 5 - será exigido somente o que consta no edital.

PERGUNTA 6 - Na visita técnica nos foi informado que existem guarda-corpos que precisam ser recuperados, porém este
serviço não consta na planilha orçamentária. Este serviço será realizado num outro processo licitatório ou será revisada a
planilha incluindo este item nela?
RESPOSTA 6 - será exigido somente o que consta no edital.

PERGUNTA 7 - Verificamos que um dos portões de acesso ao Ginásio está comprometido e nos foi informado que o mesmo
deverá  ser  trocado.  Porém este  serviço  não  consta  na planilha  orçamentária.  Ele  será  realizado  num outro  processo
licitatório ou será revisada a planilha incluindo este item nela?
RESPOSTA 7 - será exigido somente o que consta no edital.

.

Comunicamos que permanecem inalterados data e horário do presente certame.
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