
De: Energy9 Engenharia e Consultoria <energy9. consultoriaDoutlook.com>
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2020 11:17

Para: Brito

Assunto: Esclarecimento Tomada de Preços nº 004/2020

Bom dia!

Excelentíssimo Senhor Doutor Toshio Toyota
DD Prefeito Municipal de Novo Horizonte - Estado de São Paulo
Subscritor do Edital nº 024/2020 - Tomada de Preços nº 004/2020

Tem a presente mensagem eletrônica a finalidade de anteceder, (para possivelmente evitar caso sejam esclarecidas as
dúvidas a seguir elencadas),a protocolização do remédio legal assegurado pelo art. 41, $ 1º, da lei nº 8666/93
Pois bem, da leitura do Edital da Tomada de Preços nº 004/2020, com o objeto de Contratação de empresa
especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE e AVCB, em 39 prédios públicos,
com fornecimento de todo material, mão de obra, equipamentos essenciais necessários; conforme, memorial descritivo,

“», memória de cálculo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, constituindo partes integrantes desta Tomada
de Preços.
Ante exposto, indaga-se:

1 — Os projetos de AVCB deverão ser aprovados, pela Prefeitura Municipal de Novo Horizonte e pelo Corpo de

Bombeiros? No caso dos projetos simplificados, que depende da execução da obra, para emissão do AVCB, qualseria
o critério de medição?

Termo de Referência “Kem 2.7 — Os projetos de AVCB serão necessária aprovação pelo corpo de
bombeiro, é de total responsabilidade da contratada a aprovação junto a concessionaria local.

2 — Solicitamos esclarecimentos na planilha de orçamentos, sobre os projetos de ACESSIBILIDADE e AVCB
(tipologia) a serem contratados, detalhando de forma clara, e simplificada, os valores unitáriose as tipologias por Local:

" Exemplo, do termo de referência:
“ Item 3.9 — Locais e endereços de prédios para elaboração de projetos: ”

ZON

ITEM DEPTO LOCAL ENDEREÇO AVCB ACESSIBILIDADE ORG. 01 oRç. 02 oRç 63

PRAÇA DR

Paço EUCLYDES
1 GABINETE|,aNICiPAL|CARDOSO ACONTRATAR|- R$ 2.675,00 R$ 3.745,00 R$ 3.800,00

CASTILHO, 185
CENTRO

; ARQUIVO|RUA CARVALHO
2 GABINETE|emicirar|LEME799 CENTRO|4 CONTRATAR|ACONTRATAR R$ 3.490,00 R$ 4.149,00 R$ 4.200,00

Nesse caso citado acima, a Prefeitura tem intenção de contratar o serviço de elaboração dos projetos de AVCB e
Acessibilidade para o “item 2” e somente projeto de AVCB para o “item 1º?
Qual seria o valor unitário de cada projeto no caso do “item 2”?

3 — Em consulta pública por endereço, no sítio do corpo de bombeiros, os projetos de AVCB a serem contratados,
encontram-se aprovados, Quais seriam as responsabilidades da contratada para estes projetos?

4 — Não localizamos na planilha orçamentaria a composição de custos para execução dos serviços de levantamento e

projeto arquitetônico, extrai-se do termo de referência:



“Item 2.8 — Os levantamentos de metragens quadradas nos local serão de responsabilidade da
contratada, nos seguintes horários segunda à sexta-feira das 07 às 17:00 horas acompanhadas por
um fiscal do município. ”
“Item 5.6 — O horário para a coleta de informações levantamento em loco, nos prédios mencionados
deverá ser realizada de segunda à sexta-feira das 07 às 17 horas, exceto feriados.

Solicitamos revisar a planilha orçamentaria e incluir os custos de levantamento e elaboração de projeto arquitetônico
dos 39 prédios.

5 — Os projetos em questão, compreendem mais algum tipo de aprovação junto a concessionaria local, a concessionaria -

supracitada, é referente a qual segmento? Extrai-se do termo de referência:

“Item 2.7 — Os projetos de AVCB serão necessária aprovação pelo corpo de bombeiro, é de total
responsabilidade da contratada a aprovação junto a concessionaria local, =” amapeito iFolha

Na certeza do pronto atendimento ao quanto se questiona, despedimo-nos mui atenciosamente. | |

Pedro Alessandro |ARE> |
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