Fundação Educacional do Município de Assis
Campus “José Santilli Sobrinho”

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS
REVESTIMENTOS ACÚSTICOS DO CINE FEMA PIRACAIA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – MEMORIAL
DESCRITIVO.
A Pregoeira Oficial da FEMA faz saber o seguinte: Aos vinte e
sete dias do mês de maio do corrente ano, recebeu, via e-mail, pedido de
esclarecimento, enviado pela empresa ISOLACUSTIC SOLUCÕES ACÚSTICAS
LTDA, CNPJ sob o nº 26.337.208/0001-94, com sede na Rua 101, unidade 101, lote
04, sala 02, Parque Atheneu, Goiânia-Goiás, CEP: 74.893-530, pretensa
participante do processo licitatório em epígrafe.
1. DO PEDIDO
Requerem:
1- No local existe algum forro? Se sim, o desmanche para instalação do novo
forro ficará a cargo da FEMA?
2- No local já existe as poltronas? Se sim, a retirada das mesmas para instalação
do carpete ficará a cargo da FEMA?
3- No termo de referência a área de forro e carpete utilizadas para verificação
do T.R são iguais, da mesma forma vemos no projeto de acústica. Todavia no
edital no anexo VI modelo sugerido de proposta para orçamento solicita
apenas 646m² de forro, diferença de 74m² em relação ao piso. Podemos de
fato considerar apenas 646m² para o forro ?
4- Qual o tipo de piso existente no local? Se houver algum o mesmo será
retirado para instalação do carpete ou será piso sobre piso? Se houver a
retirada do piso existente ficará a cargo da FEMA?
5- O dia da abertura do certame continua sendo 05/06/2020 as 09:30 horas?
Caso seja necessário a emissão de errata a data poderá ser alterada.
2. DA ANÁLISE
O pedido de esclarecimento foi encaminhado à área
técnica que se manifestou da seguinte forma:
1- No local existe algum forro? Se sim, o desmanche para instalação do novo
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forro ficará a cargo da FEMA?
R: O forro foi removido.
2- No local já existe as poltronas? Se sim, a retirada das mesmas para instalação
do carpete ficará a cargo da FEMA?
R: As Poltronas foram removidas.
3- No termo de referência a área de forro e carpete utilizadas para verificação
do T.R são iguais, da mesma forma vemos no projeto de acústica. Todavia no
edital no anexo VI modelo sugerido de proposta para orçamento solicita
apenas 646m² de forro, diferença de 74m² em relação ao piso. Podemos de
fato considerar apenas 646m² para o forro ?
R: Considerar conforme Orçamento, existe diferença do piso em relação ao
forro considerando o declive do piso.
4- Qual o tipo de piso existente no local? Se houver algum o mesmo será
retirado para instalação do carpete ou será piso sobre piso? Se houver a
retirada do piso existente ficará a cargo da FEMA?
R: Piso em madeira, não haverá remoção do piso.
5- O dia da abertura do certame continua sendo 05/06/2020 as 09:30 horas?
Caso seja necessário a emissão de errata a data poderá ser alterada.
R: Certame mantido conforme publicação no Diário Oficial do Estado.
Considerações: Para sanar eventuais dúvidas referentes à estrutura existente, a
empresa poderá solicitar agendamento de visita técnica até 1(um) dia antes
do certame.
Isto posto, sem mais nada a evocar, com a maior
consideração, subscrevo-me, cordialmente.
Assis, 29 de maio de 2020.
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