
Duvidas Edital: 02/2021 – Expografia 
 

 
No endereço para a entrega dos envelopes por quem devemos procurar ou aos 
cuidados de quem devemos deixar? 
Os envelopes podem ser deixados na recepção da FUSP aos cuidados de Flávio Silva. 
 
Como deve ser entregue a via digital da proposta de preços? 
A via digital pode ser entregue em mídia física (pendrive) ou em nuvem (ex. google 
drive) 
 
Qual o valor anual estimado da contratação? 
O contrato a ser feito é por empreitada de preço global, portanto, não há valor anual 
previsto de antemão. Teremos um contrato global e um cronograma a ser apresentado 
pela empresa que demandará a emissão de Ordens de Serviço para cumprimento das 
entregas e pagamentos.  
 
Qual a especificação da proteção para piso, forro, alvenarias e esquadrias? 
Conforme o item "4. ESCOPO DOS SERVIÇOS" da pag. 24 do Edital será: 
Os pisos devem ser protegidos com manta geotêxtil tipo Bidim + “salva piso” fixado por 
fitas adesivas utilizadas em fechamento de embalagem. As paredes devem receber 
proteção com anteparos leves ou plástico de boa gramatura. A forma de fixação poderá 
ser decidida no local. Para as esquadrias (portas de madeira) proteção com plástico 
filme. 
 
Em quanto tempo será pago o adiantamento dos valores de aço e vidro caso adiantado 
pelo contratante? 
Este contrato será gerido por Ordem de Serviço, ou seja, havendo a demanda 
programada no cronograma de trabalho aprovado pelo Contratante e havendo a 
disponibilidade do recurso será emitida a Ordem de Serviço para a compra do aço e 
vidro que será pago a partir da comprovação de compra por parte da empresa 
contratada. 
 
Qual o órgão de classe que vocês julgam competente para registro do contrato? 
Entendemos que não há necessidade de registro deste contrato, já que empresas de 
cenotecnia não são regidas pelo CREA ou CAU 
 
O link para as disposições expressas do Código de Ética (www.fusp.org.br/Etica.aspx), 
não está acessível, teria algum outro? 
https://www.fusp.org.br/transparencia/codigo-de-etica 
 

Constatamos que algumas peças devido ao ângulo de impressão ola talvez não seja 
possível na impressora UV, teríamos alguma outra opção? 
O projeto de comunicação visual prevê Serigrafia em todas os textos e imagens a traço 
e UV apenas nas imagens fotográficas coloridas, conforme explicitado no item "2. 
OBJETO", do Termo de Referência, subitens 1 a 8, com exemplos indicados no 
Memorial Descritivo de Comunicação Visual.  
A impressão será feita em superfícies planas; no caso dos componentes das mesas, a 
angulação é definida posteriormente na montagem dessas superfícies planas 
impressas. 
 
Na especificação: Ampola química Hilti HVU2 com Inserir HIS-N com 90 mm de 
embutimento h_ef, M8, Aço galvanizado, instalação com Limpeza automática, de acordo 

http://www.fusp.org.br/Etica.aspx
https://www.fusp.org.br/transparencia/codigo-de-etica


com ETA-16/0515. A barra de limpeza automática inicia a partir do m10 (tamanho da 
barra 11cm), e não M8 conforme especificado. Como devemos proceder? 
Não há problema em usar a peça M10 em lugar da M8. 
 
Estamos com uma dúvida em relação as cúpulas das mesas (serie 10) não estamos 
achando as especiações das cúpulas (detalhamento/medidas) e não encontramos no 
detalhamento de nenhuma das séries. 
Na folha 15 da série 10, possui uma tabela no topo da prancha que indica as dimensões 
de cada cúpula, inclusive a altura e a localização delas. 
 
Como ocorrerá o processo de aquisição adiantada [Item 14.17 anexo I] face a 
contratação sob demanda?    
Uma vez emitida a Ordem de Serviço pertinente a etapa, a Contratante e Contratada 
poderão acordar o adiantamento de recursos a fim de que os materiais sejam 
adquiridos. 
 
Em quais situações a contratante utilizaria a previsão de denúncia do contrato? 
A denúncia contratual é a modalidade de extinção contratual imotivada. Assim, para 
segurança das contratantes essa deve ser operada mediante aviso prévio e formal. 
 
O que ocorre com materiais comprados com antecedência diante da previsão de 
denúncia do contrato? 
Os materiais adquiridos pela Contratada antes do prazo da denúncia são pagos pela 
Contratante e passam a integrar seu patrimônio. 
 
Considerando a possiblidade de um intervalo entre a emissão de uma ordem de serviço 
e outra, com quantos dias de antecedência [em relação ao prazo de execução/entrega 
pela contratada], a contratante emitiria a notificação da ordem de serviço? 
Poderia ser um prazo de 5 a 10 dias. 
 
As ordens de serviço serão emitidas por setor/exposição/sala ou por item, por exemplo, 
conjunto de painéis, mesas, vitrines (independente da sala ou da exposição)? 
Por exposição 
 
Anexos VII e VIII - As datas dos campos “Limite de Início” e “Limite de Término” deverão 
ser considerados no planejamento orçamentário como entrega das etapas? 
O pagamento será realizado por medição mensal conforme a porcentagem dos serviços 
executados.  
 
Qual a vigência do contrato? 
Da assinatura do contrato, até 30 dias após a ultima instalação de sistema. Previsão até 
28/08/2022. 
 
Quais serão os critérios para análise e liberação das subcontratações? 
A subcontratada deverá apresentar toda a documentação que comprove a regularidade 
da empresa: 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores. 
Prova de inscrição no Certificado Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede da participante, ou outra equivalente, na forma da Lei. 
Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho (CNDT). 
Certidão negativa de pedido de falência ou concordata 
Certidões Negativas de Débitos dos tributos: INSS, ISS, ICMS e FGTS;   



OBS: A subcontratada não exime das responsabilidades contidas no TR. 
 
A fabricação de determinados itens dependerá da validação de medidas [projeto x 
equipamentos que serão incorporados a cenografia].  Quando estará disponível uma 
amostra destes equipamentos para as validações?  
Para o protótipo não teremos os equipamentos adquiridos e deverão ser feitos com as 
medidas do projeto executivo. 
 
Poderia ser compartilhado o cronograma da liberação dos espaços pela construção civil 
/ restauros? 
No cronograma enviado no anexo do edital, já está com as datas compatibilizadas com 
a obra civil e de restauro. 
 

Iten 5.6  SINALIZAÇÃO EXPOSITIVA: Quantidades não estão inseridas /  planilha 
baixada do site 10/05/2021  /  Como proceder? 
CV-01 - totens cv / totens salas de exposição – 1un 
CV-02 - bandeira direcional / placas de porta cv - 3un 
CV-04 - sinalização direcional entre as salas / placas entre salas pav. b, c e d – 4un 
Fixação das enxadas suspensas cl3 (exclusive fornecimento de enxadas) – 1un 
 
Iten 15.2 EDUCALAB: Na planilha consta como 01 unidade, no projeto executivo 
entendemos que são 02 conjuntos com dimensões diferenciadas (14 unidades de cada, 
total 28 unidades) / Como proceder?  
Considerar que cada unidade (un) é um conjunto.  
 
Dos itens 12 ao 20 , das planilhas abaixo, não constam datas previstas de início e 
término , como proceder?  
ANEXO VII – Planilha de Serviços 
ANEXO VIII – Cronograma físico e financeiro 
As exposições 12 e 13 acontecerão no mesmo momento, fabricação iniciando em abril 
e instalação em julho tão logo conclua a instalação da última exposição (expo.02). 
Os demais itens devem respeitar o período de montagem de cada exposição de origem. 
 

 

 


