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Curitiba, 11 de Dezembro de 2014. 
 
 

ESCLARECIMENTO N.º 02 
 
TOMADA DE PREÇOS 2014/15001(7419) - Contratação de reforma, sem ampliação, incluindo 
pavimentação, alvenaria, revestimentos, pintura, instalações elétricas e de climatização, 
revitalização de fachada, para adequação de leiaute, ambiência e acessibilidade em agência 
incorporada - Agência Jaraguá do Sul/Besc (SC). 
 
Atendendo ao pedido de esclarecimento de empresa interessada, informamos a seguir, o 
questionamento efetuado e o esclarecimento pertinente: 
 
 
Questionamento:  
 
“Há diversos itens solicitados em projeto e especificação, que não estão presentes na planilha de 
preços; Destacamos: 
Remoção de luminárias 
Remoção de forro metálico 
Remoção de marquise metálica 
Remoção de fachada metálica 
Painel em MDF (fundo “CAIXAS”) 
Porta acústica para casa de máquinas 
Caixa de Passagem de Massas Metálicas 
Estrutura para fixação de revestimento em ACM 
Estrutura de sustentação do telhado, em madeira 
Estrutura metálica - Viga para pórtico de Integração 
Estrutura auxiliar do forro de fibra mineral, em metalon 
Cupinicida para a estrutura de sustentação do telhado 
Divisória móvel deslizante em vidro temperado suspenso 
Sistema de controle de acesso para portas metálicas e porta alternativa do pórtico de integração 
Pintura em esmalte sintético em metal: a área do orçamento está muito abaixo do que é solicitado 
(rufos, portas metálicas, corrimãos existentes e grades existentes)” 
 
 
Esclarecimento: 
 
 
Conforme manifestação da área de Engenharia deste Centro, informamos que: 

1. Remoção de luminárias: Confirmar necessidade durante a obra  

2. Remoção de forro metálico: Item 2.9 do Orçamento  

3. Remoção de marquise metálica: Não ocorre  

3. Remoção de fachada metálica: Não ocorre  
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3. Painel em MDF (fundo CAIXAS): Incluído no item 12.1 do orçamento  

3. Porta acústica para casa de máquinas: Porta P2 (PORTA EM MADEIRA MIOLO SEMI OCO 
CHAPEADA COM DUAS FOLHAS EM IPÊ OU CEDRO PINTADA CO M ESMALTE SINTÉTICO 
NA COR CINZA 1266 - CORAL) - Não é Acústica.   

3. Caixa de Passagem de Massas Metálicas: Fornecido pelo Banco  

3. Estrutura para fixação de revestimento em ACM: Incluído na composição  

3. Estrutura de sustentação do telhado, em madeira: Existente  

3. Estrutura metálica - Viga para pórtico de Integração: Apresentar proposta (dimensões, 
esquema de fixação, etc.) para apreciação da Fiscal ização, durante a execução da obra.  

3. Estrutura auxiliar do forro de fibra mineral, em metalon: Incluído na composição  

3. Cupinicida para a estrutura de sustentação do telhado: Não ocorre  

3. Divisória móvel deslizante em vidro temperado suspenso: Itens 15.2 (4 un) e 16.3  

3. Sistema de controle de acesso para portas metálicas e porta alternativa do pórtico de 
integração: Instalar somente Infraestrutura  

3. Pintura em esmalte sintético em metal: a área do orçamento está muito abaixo do que é 
solicitado (rufos, portas metálicas, corrimãos existentes e grades existentes): Conforme Projeto. 
Havendo a necessidade de intervenção de itens exist entes, confirmar a execução com a 
Fiscalização, durante a obra. 
 
 
 

Graciele Batista da Cunha 
Presidente da Comissão de Licitação 

 


