
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ESCLARECIMENTO CONVITE Nº 01/2019 – EACH 
PROCESSO: 19.1.1484.86.9 
OBJETO: FECHAMENTO DOS FUNDOS DOS AUDITÓRIOS DA EACH 
 

PERGUNTA: 
 
“Boa Noite, 
  
Durante a execução da vistoria referente ao convite n° 01/2019 (instalação de chapas de 
policarbonato para fechamento dos fundos do conjunto de auditórios do edifício I3) surgiram 
algumas dúvidas, das quais fomos auxiliados a enviar via e-mail para a igualdade de todos 
os licitantes. 
  

 Item 1- A estrutura está dimensionada para suportar o peso adicional dos suportes 
na parte inferior sobre o fechamento de fibrocimento com o perfil W 200 x 19,30 ao 
longo do fechamento? 

 Item 2- Quanto ao recuo, terá um acréscimo de chapas de policarbonato e estruturas, 
está contido nos 190m² mencionada no memorial descritivo e edital? 

  
Aguardo seu retorno 
  
Atenciosamente, 
  
Lucas Goes” 
 
 

RESPOSTA: 

 

Conforme considerações realizadas pela empresa POLYPOSITION, temos a informar: 

 

Como exposto no memorial descritivo, será necessária a apresentação de desenhos 

estruturais de montagem para prévia aprovação da fiscalização de obras como exposto na 

folha 3/15 (apresentado abaixo). 

Alertamos que as quantidades foram cotadas com 10% acima da quantificação e 

considerando BDI sobre o valor deste Convite. 



 

 

 

Quanto ao item 2, o estudo apresentado considera  o uso do policarbonato sobre os apoios 

em placas de Gesso de forma que alterações serão examinadas após a contratação. 

 

Conclusão: 

1) Solicitamos que as empresas se atenham ao preço apresentado para fins de 

competitivos de concorrência. 

2) Considerem que será necessária a apresentação de um projeto de montagem e uma 

memória de cálculo para fins de análise da contratante. 

3) Os preços apresentados foram obtidos levando em consideração os apoios das divisórias 

em gesso; portanto é considerado o recuo. 

4) Reiteramos que se trata de um sistema competitivo de preços e os balizadores 

apresentados pela contratante consideram 10% acima das quantidades calculadas bem 

como BDI sobre o valor. 

 

Sendo o que tínhamos que esclarecer, solicitamos o encaminhamento desse 

esclarecimento para todas competidoras e recomendamos a leitura cuidadosa do memorial 

e dos produtos gráficos apresentados. 

 

 

Arq. Me. Rogerio Bessa Gonçalves 

 

 

 
Leonardo Marras Xavier 

Seção de Licitações e Contratos 


