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CHEFIA DE GABINETE
Trata-se de questionamento formulado pela Empresa EMPREITEC, encaminhado ao e-mail
institucional sap@sap.sp.gov.br, referente a TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020, Processo
SAP/3058697/2019, que trata da contratação de empresa especializada na execução de
obras e serviços de adequação das instalações da Sede da Secretaria da Administração
Penitenciária, visando a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, em
atendimento ao item 16.5 do Edital.
A Empresa EMPREITEC fez o seguinte questionamento:
“Após análise da planta do Isométrico da rede de hidrantes, notamos que a rede será
única para todos os prédios, desta forma entendemos que toda parte da rede interliga
entre os prédios deverá ser subterrânea. De acordo com o memorial descritivo”:
“4.1.5 EXECUÇÃO DAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS”.
“O fundo da vala deverá ser bem apiloado antes do assentamento da tubulação, a qual
deverá ser  sempre assentada sobre embasamento contínuo,  constituído por  lastro  de
areia, solo natural regularizado ou berço de concreto”.
“Para assentamento das tubulações de concreto deverá ser executado berço de concreto”.
“A máxima espessura da camada de compactação será de 0,20m”.
“Antes do recolhimento final, realizar-se-ão os testes de estanqueidade descritos nos Item
‘Ensaios’ desta especificação”.
“As  tubulações  metálicas  deverão  ser  devidamente  protegidas  corrosão  -  conforme
especificações do fabricante específico”.
“6.1.7 ESCORAMENTO”
“Caberá a FISCALIZAÇÃO aprovar, em cada trecho, o emprego ou não de escoramento, o
tipo do escoramento e o método executivo do mesmo”.
“O EMPREITEIRO deverá propor a utilização, o tipo e elaborar o projeto do escoramento a
ser  empregado nas cavas e para  as  diversas  profundidades e trechos de valas.  Este
projeto  deverá  ser  submetido  à  aprovação  da  FISCALIZAÇÃO  juntamente  com  as
memórias  de  cálculos  e  parâmetros  de  solo  adotados.  tal  aprovação  não  isentará  o
EMPREITEIRO da total responsabilidade por esses serviços”.
“De  acordo  com  a  planilha  orçamentária,  notamos  que  alguns  itens  podem  estar
quantificados  com  quantidades  inferior  ao  que  será  utilizado,  comprometendo  o
orçamento elaborado”.
“Item 5.4 – Escavação manual em solo 1ª e 2ª categoria em vala ate 1,5m – 3m³”
“Item 5.6 – Lastro de pedra britada - 0,10 m³”
“Item 5.7 – Forma de madeira comum para fundação – 4m²”
“Item 5.8 – concreto preparado no local – fck 20Mpa – 2,5m³”
“Item 5.9 – Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação – 2,5m³”
“Item 5.11 – Reaterro manual - 0,5 m³”
“Não consta em Planilha os seguintes itens”:
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“- Recomposição de piso Concreto”
“- Recomposição de Asfalto”
“Diante do proposto anteriormente, solicitamos correção dos quantitativos nos itens da
planilha e acréscimo de itens faltantes”.
Segue esclarecimento:
Em relação ao questionamento formulado pela empresa EMPREITEC, esclarecemos que a
planilha  orçamentária  e  demais  componentes  do  projeto  básico,  que  fundamentam a
presente licitação, foram elaborados de acordo com o material apresentado pela empresa
responsável pela elaboração do projeto técnico aprovado junto ao Corpo de Bombeiros.
Portanto,  os  quantitativos  e  serviços  propostos  tem  como  base  o  levantamento
apresentado  pela  referida  empresa,  que,  além  de  fornecer  os  projetos  foi
responsabilizável pela aprovação do mesmo. Nesse contexto, os serviços e quantitativos
necessários para a execução da obra foram devidamente descritos no material licitatório
da presente licitação.
Comissão Julgadora de Licitação.
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