
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 
São Bernardo do Campo, 12 de março de 2018. 

 
Prezados Senhores, 

 

Ref.: Tomada de Preços nº 1/2018. Objeto: contratação de empresa 

especializada para fiscalização dos serviços de elaboração de estudos e projetos de 

arquitetura/engenharia, bem como de reforma e requalificação de áreas da Faculdade de 

Direito de São Bernardo do Campo. 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por e-mail pela empresa 

ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA:  

 

PERGUNTAS: No item 3.3.1.4 do edital - PARA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, estão 

descritos os itens cuja experiência deverá ser comprovada pela empresa, conforme os 

serviços a serem fiscalizados dentro do objeto do contrato: 

 

a.1.1) Elaboração de estudos e projetos para reforma e requalificação de áreas 
específicas da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, conforme processo 
de compra e/ou serviço nº 175/2017 = 950m². *MÍNIMO DE 50% DE 950m² = 475m² 
(quatrocentos e setenta e cinco metros quadrados)  
a.1.2) Elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para Reforma 
dos Auditórios, conforme processo de compra e/ou serviço nº 139/2016 = 315m². 
*MÍNIMO DE 50% DE 315m² = 157,5m² (cento e cinquenta e sete vírgula cinco metros 
quadrados)  
a.1.3) Elaboração de anteprojeto, projeto para Climatização da Sala de Arquivo, 
conforme processo de compra e/ou serviço nº 174/2016 = 120m². *MÍNIMO DE 50% 
DE 120m² = 60m² (sessenta metros quadrados)  
a.1.4) Elaboração de Projeto Básico e Executivo de alimentação elétrica, conforme 
processo de compra e/ou serviço nº 74/2017 = 750KVA. *MÍNIMO DE 50% DE 750KVA 
= 375 KVA (trezentos e setenta e cinco quilovoltampere)  
a.1.5) Adequação de calçamento, mureta e gradil do perímetro da Faculdade, conforme 
processo de compra e/ou serviço nº 120/2016 = 718,50m². *MÍNIMO DE 50% DE 
718,5m² = 359,25m² (trezentos e cinquenta e nove vírgula vinte e cinco metros 
quadrados)  
a.1.6) Substituição de esquadrias (substituição de vitrôs basculantes de ferro por 
caixilhos de alumínio tipo maxim ar), conforme processo de compra e/ou serviço nº 
120/2016 = 90m². *MÍNIMO DE 50% DE 90m² = 45m² (quarenta e cinco metros 
quadrados) 

 

1) Essas intervenções serão feitas por uma única empresa de projeto ou são diferentes 

contratações ? 

 



 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

RESPOSTA: Esses seis projetos relacionados no subitem 3.3.1.4, do Edital de Tomada de 

Preços nº 1/2018, poderão ser realizados por empresas distintas, uma vez que estão 

sendo licitados individualmente e suas respectivas contratações serão independentes. 

 

2) Esses projetos já estão contratados? Se sim, já foram iniciados? 

 

RESPOSTA: Esclarecemos que este é o status atual dos projetos elencados no 

questionamento: 

 

a.1.1) Projeto aguardando contratação de engenheiro orçamentista para finalização de 

peça editalícia e a consequente contratação dos serviços; 

 

a.1.2) Projeto em fase de licitação: correspondente ao Convite nº 2/2018; 

 

a.1.3) Projeto em fase de licitação: correspondente ao Convite nº 1/2018; 

 

a.1.4) Projeto contratado: correspondente ao Contrato nº 58/2017; 

 

a.1.5) Projeto contratado: correspondente ao Contrato nº 53/2017; 

 

a.1.6) Projeto contratado: correspondente ao Contrato nº 57/2017. 

 

 

3) Existem desenhos relativos a esses projetos que possam ser disponibilizados? 

 

RESPOSTA: Esclarecemos que em todos os processos de compra e/ou serviço 

enunciados no subitem 3.3.1.4 do Edital, existem desenhos que podem ser consultados 

por qualquer licitante interessada. Ademais, se a licitante também desejar obter cópia 

xerográfica e/ou impressão em preto e branco dos referidos documentos deverá recolher o 

preço público de R$ 0,20 (vinte centavos) e/ou R$ 0,30 (trinta centavos) por página 

respectivamente. 

 

  

 

Ada Geralda da Silva Elizabeth Acione de Godoy Luiz Antonio de Oliveira Dantas 

Membro da CJL/FD Membro da CJL/FD Membro da CJL/FD 

 

 

 

Michelle Heleno Araújo de Mello 

Secretária da CJL/FD 
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