
 

 

 
   

 
 

Para publicação 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.881/2022 - T.P. Nº02/2022 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, 

VISANDO ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS E REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS EM PRÓPRIO SITUADO NA AVENIDA FERNANDO SIMONSEN, 

Nº 566, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. 

 
Esclarecimentos às empresas pretensas licitantes: 

A empresa vem por meio desta, solicitar esclarecimentos diversos quanto à TOMADA DE 

PREÇOS Nº 02/2022, tendo como Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 

DE OBRAS DE REFORMA, VISANDO ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS E REQUALIFICAÇÃO 

DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS EM PRÓPRIO SITUADO NA AVENIDA 

FERNANDO SIMONSEN, Nº 566, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. 

Listamos abaixo as repostas para cada tópico dos questionamentos apresentados: 

 

1) Grosso modo, os custos básicos diretos são aqueles relacionados à execução de 

cada serviço que compõe a obra e sua infraestrutura física. Já as despesas 

indiretas, os encargos sociais e trabalhistas e os benefícios são remunerados 

mediante a aplicação do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). 

2) Para fins de elaboração da proposta comercial, deverão ser ofertados preços para 

os serviços elencados na planilha de quantidades e demonstrativo de custos e no 

modelo de proposta comercial; 

3) A descrição do item é utilizada conforme provém da fonte oficial de preços adotada. 

A palavra “exclusive”, no caso, significa que o item não remunera a remoção de 

telha de barro, pois há outro item utilizado para o caso. Considerando que não será 

realizado serviço de remoção de telha de barro, o item se aplica ao serviço 

necessário à obra. 

4) O engenheiro de obra deverá orientar serviços de maior complexidade, sobretudo 

aqueles que eventualmente envolvam repercussões estruturais. Também deverá 

elaborar relatórios e atender a solicitações técnicas para acompanhamento da obra 

de acordo com as necessidades da fiscalização. 



 

 

 
   

 
 

5) Os projetos serão fornecidos pela Contratante durante a execução dos serviços; 

6) A princípio, não será necessário. Porém, caso ocorra qualquer fato superveniente 

que implique na necessidade de inclusão de serviços ao escopo inicialmente 

firmado, isto será feito através de termo aditivo de alteração contratual, em 

conformidade com as previsões e exigências constantes da legislação pertinente;  

7) As quantidades estimadas decorrem dos projetos, podendo ser averiguadas pelo 

interessado em apresentar sua proposta comercial. Apesar disso, esclarecemos 

que a remoção decorre da necessidade, conforme indicado em projeto, da 

renovação de toda a infraestrutura elétrica da edificação, uma vez que os fios e 

cabos existentes estão deteriorados, assim como seus ativos de proteção, em 

desacordo com a NORMA ABNT – NBR 5410/2004.  

Devido à idade de construção e às diversas reestruturações parciais ocorridas, os 

circuitos e condutores não apresentam estabilidade e segurança de utilização de 

outrora e, por isso isso, serão removidos. A instalação dos novos condutores visa 

não só restabelecer os circuitos anteriores, que serão removidos, mas também a 

complementação dos circuitos e a instalação dos novos sistemas elétricos do 

edifício (como ampliação de número de luminárias, equipamentos, tomadas, 

alimentadores entre quadros e adequação geral do abastecimento dos pontos de 

uso da edificação, considerando o padrão hodierno, que exige mais fios); 

8) De acordo com o critério medição oriundo da fonte oficial de preços utilizada, o item 

remunera “abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas”; 

9) Há equipamentos no local. Porém, como são parte do patrimônio da Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul, sua retirada e guarda não fazem parte do escopo 

das obras; 

10) Todo licitante, em querendo, poderá ter suas dúvidas esclarecidas, utilizando-se 

dos meios apontados no edital, e serão atendidos de forma isonômica, ou seja, 

respondidos dentro dos liames que a legislação pertinente faculta, indistintamente. 

Restando consignado, ainda, que, não obstante o formato, todo esclarecimento 

prestado será publicado no portal de licitações da Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul. 

 

 



 

 

 
   

 
 

11) O Demonstrativo de Composição do BDI constante do Anexo XIII não vincula os 

licitantes, apenas apresenta o cálculo adotado pela Administração em seu 

orçamento estimativo. Cada licitante deverá apresentar sua proposta comercial nos 

termos do disposto pela cláusula 1.7 do instrumento convocatório.  

 
 

São Caetano do Sul, 06 de julho de 2022 
 

 

Vladimir Guirado Candido 
Presidente COJUP I 




