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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2010 

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 

001/2020 

 

RESPOSTAS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, AOS PEDIDOS DE 

ESCLARECIMENTO RELACIONADOS À TOMADA DE PREÇOS 001/2020, QUE 

TEM POR OBJETO A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FACHADA DO CENTRO DE 

EVENTOS “ELVIRA CAZELLA ROMAN”: 

 

1. CONSTRUMAIS ENGENHARIA & OBRAS 

De: Gabriela P. Mendes - ConstruMais [mailto:projeto.construmais@concordia.psi.br] 

Enviada em: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020 09:18 

Para: compras@vargembonita.sc.gov.br 

Assunto: Dúvidas sobre PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2020 

Tenho alguns questionamentos, referente à TP nº 001/2020, que tem como objeto a 

Reforma e Ampliação do Centro de Eventos Elvira Cazella Roman. 

Primeiro seria referente à falta de PPCI e verba em orçamento destinada à projeto e 

execução do mesmo. 

Segundo também referente à falta de verba, mas nesse caso destinada à movimentação de 

terra (tanto do terreno quanto das fundações), que será necessária e está prevista no 

memorial descritivo da obra, bem como os serviços de jardinagem. 

Não consta, também, menção sobre a impermeabilização das vigas baldrame, nem em 

memorial nem verba destinada em orçamento. Esse é um serviço de suma importância 

para a durabilidade da obra. 

Aguardo pelos esclarecimentos, 

Gabriela Peres Mendes 

Engenheira Civil 

CREA-SC 156090-7 

Resposta: 

Em relação ao Projeto Preventivo de Incêndio (PPCI) não consta verba no Orçamento 

devido ao fato de não ter sido elaborado o projeto. Em momento propício será elaborado 

projeto e licitado à parte este serviço.  

 

Quanto às movimentações de terra que constam no memorial descritivo e não possuem 

ver no orçamento, deve-se ao fato de que a Prefeitura Municipal de Vargem Bonita irá 

executar estes serviços por possuir maquinário próprio. Sendo assim, não há necessidade 

de disponibilizar verba para este serviço. 

 

Quanto a impermeabilização das vigas de baldrame, tendo em vista que o projeto global 

foi executado em partes por Escritório de Engenharia contratado e parte pela AMMOC, 

reconhecemos a falha, tanto que este serviço realmente não está incluso na Planilha 

Orçamentária atual. No entanto, dada a importância deste serviço e o valor significativo, 

foi alterado os valores dos itens 4.8 e 11.2 da Planilha Orçamentária. Assim, o valor 

total previsto passa de R$ 1.031.519,41 para R$ 1.095.226,29. 
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2. BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL 

De: Alana Pituco [mailto:engcivilalanapituco@gmail.com] 

Enviada em: terça-feira, 3 de março de 2020 09:24 

Para: compras@vargembonita.sc.gov.br 

Assunto: Questionário referente à licitação TP 001/2020 

Alana Pituco – Engenheira Civil (CREA 242214 - RS) 

Bragagnolo Construção Civil 

OBRA: Ampliação e reforma de fachada (TP 1/20)  

PROPRIETÁRIA: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita  

Prezados,  

Em decorrência do interesse de participação na licitação TP 01/2020, Ampliação e 

reforma de fachada em Vargem Bonita, venho por meio deste, fazer o seguinte 

questionário:  

1. O orçamento não consta qual banco foi utilizado, a referência do mês e os respectivos 

códigos de cada item. Dessa forma, gostaria de solicitar que sejam disponibilizados os 

códigos utilizados para a elaboração do orçamento em questão.  

2. De acordo com os projetos e o memorial descritivo da obra, a estrutura é pré-moldada. 

Isso deveria aparecer de modo claro no orçamento. Além disso, os itens referentes aos 

pilares e às vigas, descritos da maneira detalhada que estão não apresentam a utilização 

de fôrmas. Portanto, o preço para a execução dos pilares e das vigas se torna um tanto 

inviável.  

3. No item de Instalações elétricas não é especificado quais tipos de luminária serão 

utilizadas. Também, a denominação “cabinho” é vaga.  

4. A estrutura metálica da cobertura será pintada? Se sim, não consta a pintura nem no 

orçamento e nem no memorial descritivo.  

Aguardo retorno para fazer os serviços necessários para participar da licitação.  

Erechim, 03 de março de 2020. 

Resposta: 

1) Ao decorrer dos projetos foram usadas as planilhas mais atualizadas da SINAPI, 

sendo que o projeto começou a ser orçado em maio de 2019. A explicação para não se 

utilizar a mesma planilha do início ao fim, é o fato de que os serviços sofrem ajustes de 

preços ao longo do tempo. 

2) A estrutura será pré-moldada conforme especificado no memorial descritivo, para a 

realização de tal serviço é necessário que seja contratada uma empresa da área de pré-

moldado que realize o cálculo estrutural e execute a estrutura. Porém não é possível 

realizar uma licitação sem que exista um projeto para se basear o orçamento, portanto 

a Ammoc se dispôs a fazer o projeto estrutural apenas para orçamento, e por se tratar 

de uma estrutura pré-moldada não há necessidade da realização de formas no canteiro 

de obras, visto que os elementos devem vir prontos.  

3) O tipo de luminária não foi especificado devido as constantes mudanças e modelos 

disponíveis no mercado. Porém o que tem relevância dentro do cálculo luminotécnico a 

ser seguido, é a descrição abaixo, que se encontra no memorial descritivo elétrico: 

“Iluminação: Foram dimensionados pontos de iluminação para atender os requisitos de dispostos 

em norma NBR 5413 referente a iluminância de interiores. Deverão ser instalados luminária com 

lâmpadas em LED 2x20W para áreas internas do salão, copa, cozinha, depósito palco, varanda e 

banheiros masculino e feminino. Ambientes menores como banheiros especiais e área externa do 

salão deverão beneficiados com luminária de LED 1x18W. O cálculo para dimensionamento de 
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iluminação foi realizado através de software versão livre Luminosoft e os dados estão presentes 

neste documento.” Assim sendo, o modelo da luminária poderá ficar a escolha do executor, 

sendo que seja seguido a potência das lâmpadas descritas acima. 

4) A estrutura metálica não será exposta ao ambiente, portanto não há a necessidade de 

pintura para fins estéticos, porém a empresa executora da estrutura é quem dirá qual é 

o aço mais indicado a ser utilizado e qual a melhor proteção que a estrutura deverá 

receber para que evite a corrosão. 

 

3. CONSTRUTORA SOLO LTDA 

De: Construtora Solo Ltda [mailto:construtorasolo@gmail.com] 

Enviada em: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020 10:40 

Para: Luiz 

Assunto: Solicitação de Projetos 

Bom Dia 

Venho por meio deste solicitar os projetos com o detalhamento para a execução do 

ACM e Brises na fachada do Centro de Eventos, objeto da Tomada de Preços n° 

01/2020 

Att 

Everton Schwarz 

Resposta: 

Estamos disponibilizando nos Anexos, o detalhamento dos brises e do ACM do projeto 

licitado.  

 

Diante disso e, considerando a majoração do valor total previsto para a execução da obra, 

fica caracterizada a modificação substancial do Edital, afetando a formulação das 

Propostas, razão pela qual, sugerimos à Chefe do Poder Executivo a reabertura do prazo 

inicialmente estabelecido para apresentação dos Documentos de Habilitação e da 

Proposta de Preços, em conformidade com § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93. 

 

Vargem Bonita, 04 de Março de 2020. 

 

JANAINE ANTUNES DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão Municipal de Licitações 
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