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São Caetano do Sul, 15 dem/hu de 2021

Prezados Senhores,
Ref. Processo Administralivo nº. 7507/2021

o presente outro tem purfmalrdade rnrormar a quanto scgue.

o acesso a lnlormação for baseado no parmi ivo legal previsto no artigo 5ª, inciso XXXIII da

Consmulçãn Federal, que no ambito mumupal fm regulamentada peto Decreto nº 10 525 de 10 de

Julho de 2012, alterado peb Decreto nº 11395/1019 & no ambito Fednral pero Decreto nº
7 714/2012

Asolicrração do serviço nº 1423142 acostada às 05. 01/02, faz várias Indagações acerca da prrmeiro
adiuvo contratual, 73/2020, frrmado pela Prefertura Mumcrpal do São Caetano do 501 com a

empmsa Faconstru Construção, Admimslração e Pamcrpações Erreur EPP, oriundo da Processa
Admimstrauvu nº 21238/19,para reforma da EMEF Prof Eda Montoanclh, srtuaua na Rua Ivai, nº
63, neste Mumcípro

São elas.

1 O adwtívu adequa as necesidades contratuais elaboradas a pamr do pro/em básico
desenvolvido peío nscmónc Carmina Pena às quarmdades obtidas após a condusão do pru/etc
executwo ou () admvu contempla as quanudadesefeuvamente executadas na obra?

ZCaso (: admvo se basere excrusrvamente em quantidades Wevanladas a pamr do pro/elo
exam/two, nsscs quanmalwos serão revisados a pamr do que for efeuvamente executado na
obra, uma vez cum a contrataçãoe a preço unit

3.0 escntórm Carohna Pena aprovou os projetos executivos, assim (amo os quantitativos
revisados & partirde concrusão desses projetos?
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AAS nrmas projetistas de Instalações (elétnca, hidráulica, mcêndm etc.) apresentaram as ltstas
& material após a conclusão dos rnspectivos projetos executivos?

Silual fato gerou o acréscimo de 475,14 m3 de demulvção de paredes de alvenanz
[correspondentes a 3157,5 ml de paredes/eWementas vazados com 0,15m de espessura) uma
vez que 0 prºjeto básico esumou sem; mª de demotição? («tem 2.3]

50 mm gerou o acrésctmo de [777,88 mª de remoção de Entulho de obra, uma vez que a
adtctunal contempla 475,14 mª de demoltçâo de paredes (item 2 3) e 542,30 mZ de remoção de
tacos? (“em 1 75);

7.0 que gewu (: acréscimo de 234,67 mª de remoção de entulho de obra, uma vez que a
demattção da cabeça das estacas e' de 15,34 mª (Item 417) c a demolição de concreto para
reforço e' de 119,07 mª (tem 5 1.7)? Por que esse acrésctmo não to. mduído no Item 2mt
item 4 1.5.1),

8 Quais as dlmensões & caranerísucas construtwas do (ubiculo de entrada & medtção para uso
abrigado, classe 15 Kv7 (hem 14.11 2), ?a Qual alteração do projeto bàstco gerou o acréscimo de 326 m* de calxllho JADZ1ca|xnhosde
3,50 m >< 2,00m? (Mem 16.11],

10.Em quais áreas serão Instalada; U$ 365 metros hneares adicionals de gradis? Mem 16 2 5);
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11 0 que significa a «Herança de R$ 25410033 entre o ”Valor do Aditwo" e Ds ”Valores da 1!

Reprugramação" mencionada na tabela abaixo?

Como podemos apreender, Em aprmenlada àAdmwmstração Pública uma cowsulta e não um pedido
dn acesso as lnfomªações.
As perguntas apresentam Característicasqun demandam a produção de um novo documento acerc'
du tema, ou sºja, a rnsposta & essas questõez pressupõe a elaboração de um documento especmco,
com exememos própnos

Conforme emendwnento do Mmisténn da Transparêncm, Fiscalização e ControladoriavGeral da

u ão , Aphcação da Lei ug Acesso à Informação na Admmtstração Púbuca Fedem — zº Edrçéo ,
Rewsta, mamada e Amphada , 2015

caso exista um documentº que mm ana/sua.; srruaçãa semelhante na passado, este
documento pºde se! entregue como rzsposta ou pedido, mas, se não exrstrr, a Admrmstração não
está abrrgadu a produzir um novo dacumemo"

”o pedrdu de acesso [: mfmmaçâa é uma demanda dlreríonada aos órgãos e enudades da

administraçãºpúblrm, sejam sujam: de uma; pub/ico ou pnvada, rea/und]: por qualquer pexsaa,
físrca au jun'drca (comº empresas e aãsacwçôes cms, por Exemplo), que tenha por objeto um dudu

ou mformação”

ESSE entendwmemo poda ser extraído das amgos 79 H, Hi da LN, transmws abasxo, Dnncwpaímemnç7
a partir de uma merprmção que esteya em conformxdade com as dilemzes de transparénaa %
amgu aº desta Lel.

Art, 79. o acesso a infºrmação de que traz; ma Lei

compreende, autre outms, os direitos de obtpv:

!! —informação comida em registros ou dawmanms.
prºduzidos eu acumulados pºr seu
órgão ou entidades, recolhíúos Du não a arquivos
púmicos;
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m - mfnrmaçân produzida ou custodiada por pessoa
física un Entidade pnvada decorrenle de
qualquer vínculo tem seus órgãos ou entidades,
mesmo que esse vincula [a tenha assado;

e acima exposto demonstra, darameme, (: que é um mm de acesso, resta diferenciam de outras
demandas que estão fora do escopo da LN, Camo & Eonsuha

Ainda, conforme emanmmenm do Mlmsténo da nansparênma, nscahzação & ConlmiadanavGeral
da Uniãanphcaçãu da Lm de Acesso à anormação na Admmísnaçãmw lca Federal , zª Edwçãof
Revistª, Atualnada & Ampliada , 2016 :

”A consulta e' uma srmaçãa na qual o cidadão deseja receber da Padel Pub/ico um pronunciamento
sobre uma condição niporéum ou carmem”.

No presente caso concreto, pronunciamento acerca de amtivo contratual.

Atuaneme, como apºnta, D Mmlsténn da Transparência, Flscallzaçãu & ControladonarGerdl da
Unvão “cºnsultas não São aceitas como pedidos de acesso 3 Informação, quando o órgão não tenha
reaHzadu & anáhse de um Caso Semeíhanteesobre ele produzido um dºcumento Nesse raso, pude?
se scholar acesso ao documento, o que não cuníigma consulta, mas, nm, verdadewu pemdo ,,acesso" '

A própna Iew inmca, no armª, o que (— iníormaçã —

An. 49 Paul as efeitos desta Lei, musiderarse:

Ifinfmmaçâo: didns, processadosuu não, que podem
ser utilizados para produção e transmissão de
conhecimento, canudos em qualquer meio, suporte
ou (armam;
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Diante do exposto, colocamºs à dtspostção de v sº,, para matas e sohcitaçâo de cópias, e processo
admimstratwo em referência, puis, consuttando os autos, certamente será encontrado nos
ducumenmsacoslados,asrespcstasàssuasdú Idas, tendo cmwsta que, quandoéfsttoum adinvo
há vánus procedlmentos exigidos por ta como' Justificativa, plamíhas orçamentárias e outros,

Esclarecemos ainda que, todos as documentus mencmnadoslá foram, devidamente encammhadus
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em cumprimento às nurmauvas da Corte de Contas,

o prazo para vistas e extração de cópias &' de três dias úteis a contar da data do recebtmento deste
anºs, em Face da tramitação do; autos

Sendo o que nos cumpre,

Atenciosamente,

Í?—
ªê gíâiªsía SilvaEHM

nm Sr Respunsáxcl pela
DhurvalórinSuclnl dn Bum, suam
Rua Manoel Coelho. nºúUOaalzl 324
Ramo ("emm
Qâo Caetano du Su?

SP
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