
 
 

 
ESCLARECIMENTOS 1  

PREGÃO ELETRÔNICOS 022/2018 –  

Engenheiro/Arquiteto para levantamento da fachada do prédio do CRCRJ 

Seguem as respostas da área requisitante, em AZUL.  

Solicitasse definir claramente quais fachadas do edifício serão parte do 
objeto do trabalho. 

R:  As 4 fachadas. 

 É correto entender que as fachadas com esquadrias não serão parte do 
objeto do trabalho? 

R: Todas as fachadas serão parte do objeto do trabalho. 

 Quais ensaios são previstos para levantamento e estudo da situação das 
fachadas do prédio? 

R: Iremos adotar a melhor opção proposta pela empresa contratada. 

 O referencial de conformidade será a atual norma de revestimentos ou a 

norma da época da construção do prédio? 

R: Conforme item 2.1 do Anexo I do edital, após a contratação, a empresa 
contratada definirá as propostas de recuperação. 

 Qual o referencial de norma técnica para o caderno de encargos e 
especificações, bem como o memorial descritivo a serem gerados? 

R: Idem ao item anterior, será proposto após a contratação da empresa. 

 Para o orçamento detalhado será exigida a composição ode preços 
unitários? 

R: Sim 

 Para o cronograma, qual o prazo desejado para a obra? 

R: Conforme item 4.2.3. do Anexo I – Termo de Referência do edital, o 
prazo máximo para execução da obra não poderá ultrapassar 240 dias. 

  

O número mínimo de 3 visitas semanais para a fiscalização da obra deverá 

ser obrigatoriamente realizado por engenheiro? Qual o tempo mínimo de 
cada visita? 

R: Conforme item 1 do Anexo I, o presente certame visa a contratação de 
empresa especializada em engenharia ou arquitetura. 



 
 

 
O tempo mínimo de visita está atrelado a inspeção minuciosa do 

andamento da obra, verificação de possíveis falhas, indicando as melhores 

soluções dentro do escopo do projeto. 

Será responsabilidade da fiscalização os assuntos relativos a segurança do 

trabalho? 

R: Sim 

Será responsabilidade da fiscalização a coletânea da documentação mensal 
contábil, de RH e de impostos relativos a futura obra? 

R:Não, mas deverá prestar auxílio ao fiscal do contrato na análise da 
documentação. 

O CRC disporá de local tipo escritório com acesso a internet para a 
fiscalização? 

R: O profissional terá a disposição, se assim desejar, mesa na sala da 

Gerência Predial, dispondo de seu próprio equipamento (computador 
móvel) e utilizando a rede WIFI do CRCRJ. 

 O CRC pretende manter as características das fachadas conforme projeto e 

construção do edifício ou pretende substitui as fachadas por sistema mais 
eficiente/duradouro utilizado materiais e técnicas tecnológicas superiores? 

R: A empresa proporá soluções modernas, porém mantendo as 

características atuais. 

 Quais são os prazos para a execução do serviço? Os constantes no item 4 
do edital, ou os constantes na cláusula 7ª da minuta de contrato. 

R: Os prazos corretos são os constantes no item 4 do anexo I – Termo de 

Referência, porém é importante ressaltar que os pagamentos serão 
liberados de acordo com as medições. 

Qual o valor orçado pela administração, no projeto básico, para a presente 

licitação? 

R:  informando que o valor estimado para presente pregão é R$65.074,73. 

 Att. 

Cecília Bandeira 
Pregoeira 

 


