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Jacareí, 11 de dezembro de 2018.

À Vossa Excelência a Senhora

Presidente Lucimar Ponciano

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: Pedido de Informação n° 202/201 8

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 111/11/2018-CMP, dessa Casa Legislativa, datado

de 29 de novembro de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 29 de novembro de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.? 202/18, de autoria do vereador Fernando da Ótica

Original, venho prestar as seguintes informações:

1. A Administração Pública optou pelo tipo de construção, no caso, light

steel frame, por se tratar de processo construtivo com emprego de materiais com menor

impacto ambiental e redução na geração de resíduos, a chamada obra seca.

Todo o processo constru tivo do Iight steel frame é definido em módulos e

atende os mecanismos padronizados, passando por um controle de qualidade rigoroso, que

assegura a eficiência na obra.

Ressalte-se que, apesar do custo inicial ser mais alto do que o método

convencional de construção, o benefício concretiza-se anutenção e

outras compensações. ~/ ') . . (
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Destaca-se que todos os materiais utilizados na construção são inteiramente

normatizados pela ABNT - NBR 15.575:2013.

2 . O método de construção light steel frame oferece o mesmo tipo de

segurança estrutural que qualquer outro método de construção oferece.

Com relação à estrutura, os perfis de aço galvanizado são leves e não geram

grandes esforços de carga, reduzindo assim o peso estrutura l.

Destaca-se que há uma maior precisão na execução da obra já que os painéis

são fabricados por meios industriais, fazendo com que o steel frame seja um sistema

construtivo mais confiável.

3. A Administração Pública pautada na discricionariedade busca atingir de

forma eficiente a melhor localização para uma maior abrangênc ia na prestação de serviços

aos munícipes.

4. Destaca-se que todos os materiais utilizados na construção são

inteiramente normatizados pela ABNT - NBR 15.575:2013.

5. Conforme já salientado anteriormente a Administração Pública

considerou mais vantajoso optar pelo tipo de construção light steel frame, por se tratar de

processo construtivo com emprego de materiais com menor impacto ambiental e redução na

geração de resíduos, a chamada obra seca.

6. As planilhas de custo encontra-se no expediente de licitação que podem

ser encontradas na Gerência de Contratos.
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7. A Administração Pública realizará estudos sobre a viabilidade de

alteração do local da escola.

Respeitosamente,

Prefeito em exercício do Município de Jacareí
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