
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

 CONCORRÊNCIA Nº 276/2021
 

Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva da E.M. Thereza Mazzolli
Hreisemnou

 
ESCLARECIMENTO I

 
Recebido em 27 de setembro de 2021 às 17h11min.
1. [...]"Estamos com algumas dúvidas com relação a incoerências de planilha, projeto executivo e
memorial descritivo, no que segue: Na planilha orçamentaria, ITEM 5.3.1 temos: “Telhamento com
telha metálica termoacústica e=30mm, com até duas aguas, incluso içamento” – 2.041,70m² No
memorial descritivo, este item aparece como “fechamento da cobertura, conforme especificado em
projeto”, porem no projeto arquitetônico (prancha 04/07) a descrição pede telha trapezoidal de aço
pintada. Nossa dúvida é qual material será utilizado? Para estruturas em arco o recomendado pelos
fabricantes é utilizar telha ondulada, que aceita a curvatura do telhado e faz o encaixe perfeito. Com a
telha acústica, entendemos é que esse procedimento de curvatura não é possível, pois o preenchimento
da telha pode se soltar." [...]
Resposta: Conforme manifestação da Secretaria Requisitante, em resposta encaminhada através do
Memorando SEI nº 0010583731/2021 - SED.UAD.ASU: "O material a ser utilizado é a telha metálica
termoacústica pré-pintada em azul, pois na prancha ARQ04/07 está identificando o acabamento
(pintura) da telha e a prancha ARQ03/07 descreve o tipo da telha "Telha termo acústica". Na página
30 do Memorial Descritivo (Anexo IV do Edital) também descreve como telha termoacústica assim
como no item 5.3.1 do Orçamento Sintético"
 
2. [...]Existe sondagem do terreno, se sim, seria possível disponibilizar?[...]
Resposta: Conforme manifestação da Secretaria Requisitante, em resposta encaminhada através do
Memorando SEI nº 0010583731/2021 - SED.UAD.ASU: "A sondagem é elemento necessária para a
elaboração do Projeto Estrutural, projeto este que já consta no Edital (Anexo IV), não se tornando
assim necessária a sua juntada para elaboração da proposta"
 
3. [...]Com relação a letra m do item 8 solicitando acervo técnico de estrutura de concreto armado, a
empresa entende que não corresponde com o objeto principal da obra, e que deveria ser solicitado
acervo técnico para a estrutura metálica e seu fechamento.[...]
Resposta: Considerando que, o serviço de estrutura metálica poderá ser subcontratado, conforme prevê o
subitem 19.8 do edital, logo, não poderá ser solicitado acervo deste objeto. Sendo portanto, solicitado o
serviço de maior relevância dentre aqueles de responsabilidade exclusiva do proponente na fase da habilitação.
 

Thiago Roberto Pereira
Presidente da Comissão de Licitação - Portaria nº 275/2021
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Roberto Pereira, Servidor(a)
Público(a), em 28/09/2021, às 15:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0010588358 e o código CRC 9CBC739A.
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