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Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes  Fale Conosco 

Fazenda e Planejamento

Voltar

Pergunta
  

 

QUESTIONAMENTOS - OFERTA DE COMPRA N° 892000801002 06/01/2022 11:07:42

 
CPF: 18419013854 
 
Nome: Daniel Xavier de Souza 
 
Endereço: Rua Iguará, 642 
 
Cidade: São Paulo 
 
CEP: 03204000 
 
Telefone: 11993320269 
 
E-mail: daniel@inaservicos.com.br 
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Resposta
  

 

 

Seguem questionamentos referente ao processo em tópicos: 
 
 
 
VISITA 
 
- Durante a visita foi informada a necessidade de complementação dos dutos de ventilção para
interligação dos já existentes, e consequentemente seguindo pelo novo shaft a ser criado, sendo esta
estimativa perfazendo uma quantidade aproximada de 60 metros lineares, entretanto não consta
projeto, especificação ou item em planilha que possibilite a valoração do serviço. 
 
 
 
PROJETO 
 
- Desenho ST01 - Demonstra 1 pilar novo (PR1) dentro do sanitário masculino, mas o item da estaca do
referido pilar na planilha consta como eliminado; 
 
 
 
ANEXO I A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
- Item 6 - Projeto As Built - Não consta em planilha orçamentária a previsão ou item que possibilite a
valoração do serviço; 
 
- Item 7.1 - “A CONTRATADA para a execução da obra deverá assumir junto à prefeitura local a
responsabilidade técnica da mesma” - Favor explicitar sobre o item pois não consta nenhuma
informação nos documentos ou planilha orçamentária, sobre assunção de responsabilidade com
qualquer órgão fiscalizador, exceto em relação a responsabilidade da execução. 
 
- Item 10.14 - Piso Cimentício em placas Basalto São Cristóvão, nas circulações e áreas externas,
conforme projeto apresentado - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou item
que possibilite a valoração do serviço; 
 
- Item 10.16.13 - Piso Cimentado com pintura epóxi, nas áreas técnicas - Não consta em planilha
orçamentária a previsão de quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço; 
 
- Item 10.17.1 - Soleiras E Peitoris - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou
o item “Peitoris” que possibilite a valoração do serviço; 
 
- Item 10.21.3 - Revestimento Decorativo Composto de Textura Acrílica sobre Fibra Flex,na fachada e
mureta da rampa de acesso - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou item
que possibilite a valoração do serviço; 
 
- Item 10.22 - Cerâmica, no sanitário masculino - Não consta em planilha orçamentária a previsão de
quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço; 
 
- Item 10.23 - Elementos vazados, Ventilação shaft exaustão talude n 779 - Não consta em planilha
orçamentária a previsão de quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço; 
 

Luiz Vicente Justino Jácomo 11/01/2022 16:47:21

Caro Sr. Daniel, boa tarde. 
 
Em atenção a suas dúvidas, seguem os esclarecimentos conforme enviados pela área técnica: 
 
***** 
 
VISITA 
 
- Durante a visita foi informada a necessidade de complementação dos dutos de ventilção para
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- Durante a visita foi informada a necessidade de complementação dos dutos de ventilção para
interligação dos já existentes, e consequentemente seguindo pelo novo shaft a ser criado, sendo esta
estimativa perfazendo uma quantidade aproximada de 60 metros lineares, entretanto não consta
projeto, especificação ou item em planilha que possibilite a valoração do serviço. 
 
Esclarecimento: A ênfase desta Licitação está na Obras de Adequações de Segurança e a parte de
exaustão do talude se detém na parte estrutural e civil, sendo que dará origem a complementações.
Assim foi ressaltado na visita técnica que deverá ser incluído dispositivos que permitam essa
continuidade. Ou poderá ser complementado finalizando a necessidades de conclusão dos serviços,
atendendo a melhor execução, pois, sempre ressaltamos na planilha de referência a complementação
de serviços omissos (ver arquivo disponível em https://cpb01-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pregao_cpb_org_br/EaLyauUTqylOsfLjMm5naqIBDS4gFIUoICNTYlH6WM-
Axg?e=1ClgDq) 
 
 
 
PROJETO 
 
- Desenho ST01 - Demonstra 1 pilar novo (PR1) dentro do sanitário masculino, mas o item da estaca do
referido pilar na planilha consta como eliminado; 
 
Esclarecimento: Durante o processo de cotação inicial, foi verificado com as empresas executoras de
fundação que não seria possível devido ao espaço de implantação ser uma área interna com limitantes
de pé direito (aproximadamente 3 m) e distanciamento de área externa. Não seria possível executar.
Assim foi eliminado o pilar PR01 e feita revisão R02 dos projetos. As revisões foram inseridas no Anexo
I-C, juntamente com os demais arquivos disponibilizados anteriormente.  
 
 
 
ANEXO I A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
- Item 6 - Projeto As Built - Não consta em planilha orçamentária a previsão ou item que possibilite a
valoração do serviço; 
 
Esclarecimento: Conforme citado na planilha deverá ser previsto serviços omissos  
 
 
 
- Item 7.1 - “A CONTRATADA para a execução da obra deverá assumir junto à prefeitura local a
responsabilidade técnica da mesma” - Favor explicitar sobre o item pois não consta nenhuma
informação nos documentos ou planilha orçamentária, sobre assunção de responsabilidade com
qualquer órgão fiscalizador, exceto em relação a responsabilidade da execução. 
 
Esclarecimento: Os projetos de Adequações de Segurança fazem parte do atendimento de uma IOES
em andamento. 
 
 
 
- Item 10.14 - Piso Cimentício em placas Basalto São Cristóvão, nas circulações e áreas externas,
conforme projeto apresentado - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou item
que possibilite a valoração do serviço; 
 
Esclarecimento: Por se tratar de intervenção em áreas existentes, toda e qualquer intervenção nas
mesmas deverão ser finalizadas e contempladas as reposições em caso de necessidade, dependendo
do alinhamento do processo de execução. Este piso cimentício – refere-se a área de intervenção do
nível 783, onde será introduzido um shaft de interligação do sistema de exaustão. 
 
Por se tratar de um piso existente, deverá ser seguido o padrão Dimensões das placas : 40 x 40 cm 
 
 
 
- Item 10.16.13 - Piso Cimentado com pintura epóxi, nas áreas técnicas - Não consta em planilha
orçamentária a previsão de quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço; 
 
Esclarecimento: Por se tratar de intervenção em áreas existentes, toda e qualquer intervenção nas
mesmas deverão ser finalizadas e contempladas as reposições em caso de necessidade, dependendo
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do alinhamento do processo de execução. Este piso cimentado, refere-se a área de intervenção do nível
779, onde será criada uma escada de acesso da área técnica da piscina e uma saída de pedestre no
estacionamento do 1º andar. Por se tratar de um piso existente, deverá ser seguido o padrão e incluso a
melhoria pintura epóxi para aumento do padrão da qualidade. (Em outras áreas já existe a pintura epóxi
incolor- referência que pode ser adotada) 
 
 
 
- Item 10.17.1 - Soleiras E Peitoris - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou
o item “Peitoris” que possibilite a valoração do serviço; 
 
Esclarecimento: Conforme citado na planilha deverá ser previsto serviços omissos. Trata-se do
acabamento de finalização das muretas e requadros dos vãos de ventilação. Poderá ser adotado o
padrão existente nas imediações, liso com os devidos caimentos, podendo ser adotado frisos, sem a
colocação de pedra de pingadeira. 
 
- Mureta da escada da área técnica da piscina 
 
- Mureta da rampa da saída de pedestres do estacionamento 
 
- Arremates dos vão do saída shaft de ventilação do sistema de exaustão do talude  
 
 
 
- Item 10.21.3 - Revestimento Decorativo Composto de Textura Acrílica sobre Fibra Flex,na fachada e
mureta da rampa de acesso - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou item
que possibilite a valoração do serviço; 
 
Esclarecimento: Na planilha esse item está sendo descrito como Revestimento Monocapa – item
001.03.10.11 quantidade 76,33m2 
 
 
 
- Item 10.22 - Cerâmica, no sanitário masculino - Não consta em planilha orçamentária a previsão de
quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço; 
 
Esclarecimento: Nos projetos estruturais apresentam-se fixações de estrutura metálica para dar
andamento aos cortes de lajes e vigas, e nesta execução possivelmente afetará os acabamentos
existentes no local. Como foi mencionado por se tratar de intervenção em áreas existentes, toda e
qualquer intervenção nas mesmas deverão ser finalizadas e contempladas as reposições em caso de
necessidade, dependendo do alinhamento do processo de execução, conforme citado na planilha
deverá ser previsto serviços omissos  
 
 
 
- Item 10.23 - Elementos vazados, Ventilação shaft exaustão talude n 779 - Não consta em planilha
orçamentária a previsão de quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço; 
 
Esclarecimento: Conforme citado na planilha deverá ser previsto serviços omissos. Consta no projeto os
vãos. 
 
Vãos : 0.80 x 1.10m (2X) e 1,80 x 1.10 (1X) (Nota: Ajustes para utilização de peças inteiras). Onde
deverá ter os elementos de ventilação com tela de proteção e a descrição dos elementos consta no
memorial descritivo, seguindo a referência do padrão existente. 
 
“10.23 Elementos Vazados  
 
10.23.1 Elementos vazados são blocos decorativos de concreto aparente, utilizados principalmente
como solução econômica e racional para fechar vãos de alvenaria, permitindo a passagem de
iluminação e de ventilação além de proteger contra a chuva. Serão usados blocos nas dimensões de
39x39x7 cm, sendo cada bloco composto por nove quadrados vazados e a parte inferior de cada
quadrado inclinada para o lado externo, com peso específico de 9,2 kg, modelo 23V.” 
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