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ESCLARECIMENTOS I 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40.904/2020 

 

TOMADA DE PREÇOS N°. 002/2020 

 

Segue esclarecimentos prestados pela Assessoria de Engenharia deste CREA, 

requisitante da contratação: 

 

1). A remoção do material contaminante (Gesso) deverá ser feita por empresa com 

certificação ambiental com a respectiva destinação? Verificamos que o valor do m3 (R$ 

19,63) está muito abaixo do valor do mercado, em nenhuma cidade deste país é possível 

realizar a contratação de uma caçamba de 5m
3
 por R$ 98,15. Favor verifica pois este item 

custa ao menos 200% acima do valor destacado no orçamento do CREA-SC. 

R: Carga manual e transporte de entulho/caminhão 10 Km (DEINFRA 2018 42581) 

R$19,63 - se refere ao transporte de entulho de obra como demolição de alvenaria, 

demolição de pisos cerâmicos,... Para o gesso está incluso neste item o valor total para 

este item é R$ 5.538,85 que corresponde a retirada de todos os materiais que foram 

demolidos ou retirados, ou seja, valor para mais de 20 caçambas. O material em gesso 

não será destinado à respectiva destinação mencionado. 

 

2). Com relação ao item “Piso de Madeira, ou seja, Assoalho”, pudemos verificar que 

foi considerado somente pintura. Não será necessário Lixar o mesmo? Sem sim favor 

informar como será remunerado. 

R: O lixamento consta no item 2.2.8.3. do memorial descritivo e está incluso no item 7.5 

da planilha contratual (Assoalho de madeira). 

 

3). Verificando o item de Climatização. Pudemos observar que foram utilizados 

valores do SINAPI no orçamento, porém os valores correspondem a equipamentos de 

compressores tipo Fixo e não “Inverter”. Os equipamentos inverter possuem valores 

superiores aos utilizados nos orçamentos do CREA-SC. Como poderemos ver abaixo.  

http://www.crea-sc.org.br/
mailto:licitacao@crea-sc.org.br


                     
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 
 

Rod. Admar Gonzaga, nº 2.125, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88.034-001 – Fone: (48) 3331-2079 – www.crea-sc.org.br – licitacao@crea-sc.org.br  

 

______________________________________________________________________________________ 
 Seleção Pública n° 001/2020 – CREA-SC                                                                           Página 2 de 3 

R: Considerar como especificação preponderante sempre a descrição do item em 

planilha.. portanto , você deve cotar conforme tabela SINAPI em questão. 

 

4). Favor confirmar se o item 3.7 referente à Rufo, será realmente fornecido em aço 

galvanizado uma vez que a obra se encontra em região litorânea.  

R: Será feito conforme planilha. ...rufo em chapa de aço galvanizado pintado.  

 

5). Não encontramos na planilha de preços os componentes dos quadros elétricos 

abaixo, lembrando que o preço SINAPI é apenas para fornecimento do Quadro. Favor 

verificar, pois encontramos os itens 9.6 à 9.12, estes serão para adaptar quadros existentes ou 

serão para os quadros em questão. 

R: Os novos quadros serão instalados onde existem os atuais, serão instalados novos 

quadros e disjuntores. 

 

6). Favor verificar os valores para o Lavatório que se encontram muito abaixo dos 

valores de mercado, pudemos observar que o item utilizado se refere a torneira e não 

lavatório, vejamos abaixo.  

R: Se refere apenas a torneira, o lavatório será utilizado o existente 

 

7). Ressaltamos que no item 10.43 referente ao fornecimento de Vaso sanitário não 

possui o fornecimento de assento. Favor confirmar, caso contrario favor informar como será 

remunerado. 

R: Confirmado, somente vaso 

 

8). Verificamos que o item 7.3 referente a piso cerâmico informa no memorial 

descritivo que o mesmos deve possuir dimensões de 60x60cm, quando na planilha informa 

45x45cm. Favor informar qual deverá ser fornecido, lembrando que caso seja mantido o 

descritivo do memorial 60x6cm deverá ser utilizado ao menos o item correto do SINAPI que 

possui valor de acordo com o material a ser fornecido.  

R: Será piso cerâmico (45x45)cm, conforme planilha e item 87251 da planilha SINAPI 

04/2020. Em divergências entre planilha e memorial, o que será acatado é a planilha. 

http://www.crea-sc.org.br/
mailto:licitacao@crea-sc.org.br
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9). Favor informar as especificações técnicas dos tens 15.7.1 e 15.7.2 da planilha de 

preços.  

R: Está especificado no projeto, memorial descritivo e planilha. 15.7.1. Caixa padrão 19 

- porta acrílico fumê - 10U x 570mm - 1 unid. 15.7.2. Gabinete 19 - porta acrílico cristal - 

20U x 570mm - 1 unid. Memorial - pag. 29 e 30. ENTRADA: Aérea, por cima da sala do 

diretor. Devem ser instalados dois eletrodutos que conduzirão os fios até o rack 10U 

AT1, que fica no corredor ao alto. As conexões de entrada serão usadas no bloco de 

conexão de 100 pares. Entre este rack tem conexão com o outro 20U com 10 cabos UTP 

CAT 5e, ligados em ambos pelo Patch painel CAT 6. FIAÇÃO: A ligação entre quadros 

será feita com cabos UTP CAT 5e e as fiações até as tomadas serão com cabos UTPs 

CAT 6. TOMADAS E REDE DE LÓGICA: Cada ponto terminal usará uma tomada 

4x2” com dois conectores RJ45 CAT 5e. MATERIAIS: Todos a serem utilizados 

deverão ser novos, de primeira qualidade, resistentes e adequados à finalidade que se 

destinam. Deverão obedecer às especificações do presente memorial e às normas da 

ABNT. 

 

Florianópolis/SC, 04 de agosto de 2020. 

 

Dhonatan Fernandes 

Presidente da CPL do CREA-SC 
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