
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Autarquia Municipal

E S C L A R E C I M E N T O  III

Prezados Senhores,

Ref.: Concorrência Pública nº 1/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de reforma para modernização da fachada do Edifício Java da
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, compreendendo o fornecimento de mão de
obra, materiais e equipamentos indispensáveis à sua execução.

Esclarecimento solicitado pela empresa: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.,
inscrita no CNPJ nº 04.002.395/0001-12.

“Gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas em relação a Planilha: no total do item 2
(ESTRUTURA METÁLICA), não consta a somatória do item 2.1.5 (LINHA DE VIDA)”.

RESPOSTA:

Informamos e esclarecemos que a planilha orçamentária foi revisada pela empresa
projetista A3E PROJETOS LTDA. ME e ratificada pela Seção de Administração, bem como
pela Engenheira terceirizada da Faculdade, constatando que os itens “2.1.5 – LINHA DE VIDA”
e “5.1.9 – VASO JARDINEIRA PARA HERA” não estavam contemplados na somatória do
orçamento.

A planilha orçamentária atualizada será publicada no sítio institucional da FDSBC
(https://www.direitosbc.br/licitacoes/andamento/).

Aproveitamos para reiterar que a Sessão Pública agendada para 9 de abril de 2021
está suspensa, conforme Comunicado publicado no sítio institucional retromencionado:

“Nesta data, comunicamos a quem interessar que a sessão pública da Concorrência Pública nº
1/2021, agendada para 9 de abril de 2021, ESTÁ SUSPENSA e nova data será informada
oportunamente, em virtude do Decreto nº 21.500, de 11 de março de 2021, bem como do
Decreto nº 21.513, de 23 de março de 2021, ambos do Município de São Bernardo do Campo,
os quais alteram o expediente das unidades administrativas municipais em face do
agravamento da COVID-19, interferindo na contagem do prazo para a realização de sessões
públicas.

Concorrência Pública nº 1/2021 – Processo de Compra e/ou Serviço no 4/2021. Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma para
modernização da fachada do Edifício Java da Faculdade de Direito de São Bernardo do
Campo, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos
indispensáveis à sua execução. Sessão Pública: A SER INFORMADA OPORTUNAMENTE.
Informações: Seção de Compras e Contratos, pelos e-mails licitacao@direitosbc.br e
compras@direitosbc.br, das 8h às 12h e das 13h às 17h.”.

Dessa forma, novas datas serão amplamente informadas, quando ocorrer a reabertura
do presente certame.

São Bernardo do Campo, 08 de abril de 2021.

Michelle Heleno Araújo de Mello
CJL/FD

https://www.direitosbc.br/licitacoes/andamento/

