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COMUNICADO  
 

 
Processo CEETEPS n.º:  1488750/2019  
Concorrência n.º   04/2021  
Objeto: Obras de Construção para Implantação da Etec de 

Sumaré. 

 
 
 
Em atendimento ao pedido de esclarecimento efetuado pela 

empresa Imprej Engenharia, por e-mail, em 08 de junho de 2021 às 17h:00m, segue 
resposta da Comissão Julgadora:  

 
Solicitação de Esclarecimento: “1-) Referente aos projetos 

executivos de arquitetura, estrutura, instalações hidráulicas e elétricas que estão 

sendo solicitados na Planilha Orçamentária, efetivamente que projetos deverão ser 

fornecidos visto que os projetos já foram disponibilizados junto ao Edital. 

 

Resposta: Considerando que os Projetos que compõem a pasta 

técnica são de nível básico, solicitamos a contratação de projetos executivos em 

planilha orçamentaria, a fim de complementar detalhamento de projeto. 

 

2-) Referente as esquadrias, poderiam por favor discriminar nas 

tabelas abaixo quais esquadrias serão em alumínio, ferro e madeira? Visto que no 

projeto não consta nenhuma especificação. 
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Resposta: Os caixilhos são em alumínio, menos o J03 que é de 

ferro. As portas que constam nesta tabela são em madeira, as demais portas estão 

especificadas em projeto. 

  

3-) Referente as telhas metálicas na Planilha Orçamentária 

constam: 

 

 
 

No Memorial Descritivo consta: No título diz Poliuretano, porém 

na descrição diz isolante térmico de lã mineral (vidro ou rocha).  
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Nos Projetos constam: 
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Qual das três opções acima devemos seguir? 

 



 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Administração Central 
Unidade de Infraestrutura 

 

__________________________________________________________________________________________ 
www.cps.sp.gov.br 

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300 
 

Resposta: Onde consta telha termo acústica no projeto é para 

considerar o item da planilha 05.02 e onde há telha simples considerar o item da 

planilha 05.01. 

 

Sendo o que tínhamos a informar, publique-se.  

 
 
 
 
 

JORGE LUIS INOCÊNCIO 
Presidente da Comissão Especial de Licitação – em exercício 


