
 
 
 
 

 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Autarquia Municipal 

 

Fls. _____ 

  

E S C L A R E C I M E N T O - II 

 

Prezados Senhores, 

 

Ref.: Concorrência Pública nº 1/2020. Objeto: contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de reforma e requalificação de áreas 

específicas da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que tem por escopo 

principal o Retrofit da área destinada ao Pátio desta Instituição de Ensino Superior, 

compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos 

indispensáveis à sua execução.  

 

Esclarecimento solicitado pela empresa: EDIPAL CONSTRUTORA E IMÓVEIS 

PAPAI LTDA, inscrita sob CNPJ: 60.437.514/0001-30. 

 

 

PERGUNTA:  
 
1 – Os vidros solicitados para os caixilhos de alumínio nos materiais técnicos e 
planilha são laminados e temperados com espessura de 6mm (jateado nos sanitários). 
Em contato com empresas especializadas recebemos a informação que a espessura 
mínima para este tipo de vidro é de 8mm. Por se tratar de um material com valor 
relevante, impactando no orçamento final da obra. Seria possível fazer uma revisão do 
item da planilha Licitada? 
2 – Consta no Memorial Descritivo: “Deverá ser previsto amplificador, transformador e 
microfone, à serem instalados em mesa de áudio, conforme indicado em projeto.”, 
porém não identificamos em planilha os equipamentos descritos, estes itens foram 
removidos do escopo da Licitação?  
3 – Consta no Memorial Descritivo “O rack de Telecom existente deverá ser adequado 
para o recebimento dos 45 novos pontos de dados e voz. O percurso não deverá 
ultrapassar 100 metros.”, não identificamos os serviços na planilha, este serviço foi 
excluído da Licitação? 
4 – Encontramos algumas diferenças de quantidades nas planilhas do edital, e as 
calculadas em projeto. Seria possível fazer uma revisão do item da planilha Licitada? 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
Quant. 
Edital 

Quant. 
Calculada 

Dif. 

6.2.1 

Revestimento cerâmico para piso 
com placas tipo porcelanato de 

dimensões 45x45 cm. Aplicada em 
ambientes de área maior que 10 M2. 

Af_06/2014 

M2 140,59 155,28 14,69 

10.2.11 
Vidro laminado temperado incolor de 

8mm 
M2 181,75 198,85 17,10 

10.2.12 
Caixilho em alumínio para pele de 

vidro, tipo fachada 
M2 138,17 156,32 18,15 

 



 
 
 
 

 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Autarquia Municipal 

 

Fls. _____ 

RESPOSTA: 

 

Consoante esclarecimentos técnicos prestados pelo Engenheiro Civil Terceirizado da 

Construtora Terra Sol, Sr. Lucas Figueiredo Alcindo, temos a informar: 

 
1 – O item 10.2.13 - VIDRO LAMINADO TEMPERADO JATEADO DE 6MM, tem o 
valor unitário com referência em preços de mercado de 03 empresas: 
 

ST2 Alumínio 
OLITEC Metalúrgica e Engenharia 

Grupo Ventana 
 
Na formação de preços, não foi constatado nenhuma irregularidade. Quanto a questão 
técnica, por se tratar de uma atribuição do profissional de arquitetura que elaborou os 
projetos, é recomendado que seja questionado se a opção do material adotado vai 
contra as normas técnicas ou está fora de uso no mercado. 

 
2 – Não está previsto a compra de equipamentos de som, áudio e vídeo. Somente a 
infraestrutura e cabeamento, de acordo com o item 15.2 na planilha orçamentária. 
 
3 – Não está previsto a aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e CFTV, apenas 
os equipamentos de dados indicados nos itens 15.1.4.2 e 15.1.4.3. Com isso, as 
instalações previstas são dos equipamentos informados. 

 
4 – Em nova conferência, não foi identificado a diferença informada. Recomenda-se 
que a empresa apresente um levantamento mais detalhado, destacando em projeto 
todas as áreas e comparando com a quantidade informada na planilha. 

 
 

São Bernardo do Campo, 14 de julho de 2020. 
 
 
 
 

Michelle Heleno Araújo de Mello 
Secretária 

 
 

 


