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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Educação – Divisão de Compras e Licitações 

 
 

EDITAL N.º 464/15 

PROCESSO N.º 26.827/14 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/15 

 

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO Nº 01 

Na data de 15 de abril de 2016 foi recebido na Divisão de Compras e Licitações o seguinte questionamento da 

empresa MOARA: 

“ 1 – Qual o valor referente ao serviço de Acompanhamento Técnico de Obra – 

ATO? 

2 – Qual o valor referente aos itens de Aprovaçõo de Projetos? 

3 – Qual o valor do serviço de elaboração do Projeto de Arquitetura? 

4 – Qual o valor do serviço de elaboração de Projeto de Acessibilidade para 

atendimento da NBR 9050?” 

 

A Divisão de Compras e Licitações encaminhou para manifestação da equipe Técnica da SEPLAN, cuja 

resposta segue: 

 1) Qual o valor referente ao serviço de Acompanhamento Técnico de Obra – ATO? 

RESPOSTA: A obra terá a sua execução licitada, sendo que a responsabilidade técnica da execução da obra 

será da empresa construtora contratada na época da construção da obra e também será feita pela Prefeitura a 

fiscalização da obra. A fiscalização da correta execução do projeto é uma obrigação do profissional projetista e 

deverá ser feita na época da construção da obra. Os custos desse serviço normalmente fazem parte da 

composição do preço do projeto executivo. 

  

2. Qual o valor referente aos itens de Aprovação dos Projetos? 

RESPOSTA: Na grande maioria dos órgãos a Prefeitura é isenta de taxas de aprovação e ou solicitação de 

viabilidades técnicas. Caso no processo de aprovação e regularização apareça alguma taxa está será paga 

pelo Município na época da aprovação e regularização. As taxas das ART e/ou RRT referentes aos projetos 

executivos são responsabilidade do profissional projetista. 

  

3. Qual o valor do serviço de elaboração do Projeto de Arquitetura?  

RESPOSTA: O projeto arquitetônico já faz parte do edital (10 pranchas) e caso necessário algum detalhe 

específico ou desenvolvimento de partes, este serviço será produzido pelo Departamento de Planejamento – 

DEPLAN da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal. 

4. Qual o valor do serviço de elaboração do Projeto de Acessibilidade para atendimento a NBR 9050?  

RESPOSTA: O projeto arquitetônico já atende a NBR 9050 e caso necessário algum detalhe específico ou 

desenvolvimento de partes, este serviço será produzido pelo Departamento de Planejamento – DEPLAN da 

Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal. 

Bauru, 19 de abril de 2016. 


