
 
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
PREFEITURA DA USP – CAPITAL LESTE  
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ESCLARECIMENTO CONVITE Nº 001/2020 – PUSP - CL 
PROCESSO: 2020.1.6.95.7 
OBJETO: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO RETROFIT DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO DAS VIAS NO CAMPUS LESTE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 
 

 
PERGUNTAS: 
 
A empresa WT TECNOLOGIA GESTÃO E ENERGIA, inscrita sob o CNPJ Nº 
08.624.525/0001-00 solicita esclarecimentos conforme segue: 
 
 
1)      No item 6 da planilha está previsto fornecimento e instalação de 6 (seis) postes 
flangeados, entretanto na visita não foi possível observar as respectivas bases de concreto 
para fixação destes postes, ou seja, este serviço de confecção das bases de concreto 
(escavação, chumbadores, concreto, formas) não previstas em edital serão de 
responsabilidade da empresa Contratada? Mesmo esses insumos e serviços não estarem 
previstos nas planilhas de preços? 
 
  
 
2)      Ainda sobre a instalação dos postes, não foi possível observar também as caixas de 
passagem e/ou alimentação (infraestrutura, Kanaflex, conexões), distâncias entre os 
ramais de alimentação. Foi previsto uma metragem base (50m de cada tipo de condutor) 
nas planilhas, entretanto é notório que as quantidades se for necessário a realização de 
instalação de cabeamento, quantidades bem maiores, como será feito essa inclusão? Visto 
que as quantidades previstas não serão capazes de realizar o serviço? 
 
  
 
3)      Quais serão os horários disponíveis para realização dos serviços? Visto que ao ter o 
retorno das aulas, a circulação de pessoas pode atrapalhar a execução dos serviços. 
 
  
 
4)      Nos locais de prestação de serviços terão locais para guarda de Materiais, ferramentas 
e insumos? Visto que a planilha não prevê os custos de mobilização e desmobilização. 
 
  
 
Att, Roberto Júnior” 
 
 
 
 



 
 

 

 
RESPOSTAS: 

 

1 - Caberá a contratante a execução das bases. 
 
2 - A proposta deverá atender as quantificações previstas na planilha. 
 
3 - A execução dos serviços será em horário comercial, isto é, das 7:00 as 18:00 horas. 
Quanto a interferências de pedestres e veículos caberá à contratada junto a fiscalização da 
contratante, providenciar as sinalizações e desvios necessários. 
 
4 - A contratante disponibilizará local (sem responsabilidade legal) para a guarda de 
materiais se necessário. 
 
Sem mais.  
 
Engº Enea Neri 
Divisão Técnica de Serviços de Infraestrutura  
Prefeitura do Campus USP da Capital (PUSP-C) 
 

 
 
 
 

Rafael Henrique Biscaro 
Seção de Licitações e Contratos 


