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
STUQUI-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME:
PERGUNTA: No item 8 – Equipe Técnica da Fiscalização, do Anexo I – Termo de
Referência, onde se lê:
8.1. A fiscalização será feita por Equipe Técnica composta por Arquitetos e
Engenheiros, com área de atuação definida por seus respectivos Conselhos de Classe,
conforme o serviço a ser fiscalizado, e com experiência no acompanhamento de obras
similares e proporcionais às pretendidas, comprovada a experiência por meio da
Certidão de Acervo Técnico (CAT).

Pergunta-se no subitem 8.1 se a equipe técnica deverá ser composta por
engenheiros e arquitetos ou por engenheiros ou arquitetos? Entendemos que os serviços
a serem realizados não precisam de mais de um profissional, tendo em vista que a carga
horária corresponde a menos de 8 horas/dia.
RESPOSTA: Os seis projetos relacionados no subitem 3.3.1.4, do Edital de Tomada de
Preços nº 1/2018, serão licitados por item e por isso poderão ser adjudicados a empresas
distintas; ademais, sua execução ocorrerá sem interdependência.
Assim, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) indicar em sua equipe técnica os
responsáveis técnicos, sejam Engenheiros e/ou Arquitetos, conforme as competências
técnicas para a(s) atinente(s) ficalização(ções) do(s) serviço(s), observando-se às
resoluções e normas de seus respectivos Conselhos de Classe, conforme descrito no
subitem acima transcrito.
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