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COMUNICADO
Processo CEETEPS n.º: 1566734/2019
Concorrência n.º
03/2021
Objeto:
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS
VISANDO
GARANTIR
A
ACESSIBILIDADE
E
APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DE
DIVERSAS UNIDADES DO CENTRO PAULA SOUZA.

Em atendimento ao pedido de esclarecimento efetuado por email, em 15 de outubro de 2021, às 10h:11m, segue resposta da Comissão Julgadora:
Solicitação de Esclarecimento: 1) No arquivo nomeado
“Relação das Unidades por Lotes-R2” consta o escopo de projetos para cada unidade
de ensino. Para todos os casos o escopo está restrito a projeto de acessibilidade e/ou
PPCI. No Termo de Referência, item 2, consta como entregáveis projetos
arquitetônicos, estruturais, elétricos e hidráulicos. Entendemos que devem ser
fornecidos exclusivamente os projetos dessas disciplinas para adequação das
edificações aos requisitos de acessibilidade e proteção e combate incêndio e que não
faz parte da contratação o fornecimento de projetos de reforma, alteração de layout,
entre outros, que não estejam relacionados à acessibilidade e incêndio. Perguntamos
se o entendimento está correto.
Resposta: Sim o entendimento está correto, mas sanadas todas
as opções e for necessário para adequação de acessibilidade e/ou bombeiro a
mudança de algum ambiente, reforma de cabine, reservatório entre outros deverão
constar nos produtos que serão entregues.
Solicitação de Esclarecimento: 2) Na proposta técnica é
solicitado que as licitantes apresentem os estudos de viabilidade técnica das unidades
escolares e que os critérios de avaliação incluem análise dos fluxos e o custobenefício das propostas apresentadas. Entendemos que as licitantes deverão
apresentar plantas com as propostas iniciais de intervenção. Perguntamos se o
entendimento está correto e se o CETEPS fornecerá os projetos existentes das
unidades de ensino.
Resposta: O entendimento está errado, não forneceremos os
projetos, pois não temos os cadastrais destas unidades e toda a viabilidade deverá
ser apresentada após visita aos locais e conhecimento do problema.
Solicitação de Esclarecimento: 3) Os custos para o
desenvolvimento de projetos estão diretamente relacionados à área de intervenção
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do projeto. Solicitamos disponibilizar a área total do terreno e a área construída de
cada unidade de ensino, para subsidiar a elaboração da proposta técnica e
orçamentação.
Resposta: Conforme solicitado, segue quadro com as áreas, o
qual, também será disponibilizado no site deste CEETEPS.

Sendo o que tínhamos a informar, publique-se.

TEREZA CRISTINA G. DE SOUSA
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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