
DISEC/CENOP LOGÍSTICA CURITIBA (PR) 
LICITAÇÕES - ENGENHARIA 

Curitiba (PR), 15 de dezembro de 2015. 
 
 

ESCLARECIMENTO N.º 05 
 
 
CONCORRÊNCIA 2015/09859 (7419) - Fornecimento e Instalação de Sistema de 
Distribuição de Energia composto por barramentos blindados, cabeamento elétrico, 
quadros de proteção, distribuição, fornecimento e instalação de equipamentos 
eletromecânicos no Edifício Banco do Brasil em Brasília – DF, de acordo com a 
presente especificação. 
 
Atendendo aos pedidos de esclarecimentos de empresas interessadas, informamos a 
seguir, os questionamentos efetuados e os esclarecimentos pertinentes: 
 
Questionamentos:  
 
1) Estamos entendendo que o quantitativo apresentado na planilha do Anexo 5 deverá ser 
respeitado. Como devemos proceder caso venhamos a encontrar divergências entre o 
quantitativo do anexo 5 e os projetos? 
 
2) Favor esclarecer se o orçamento detalhado citado no item 12.2.1 do edital corresponde 
a planilha orçamentária presente no anexo 5. 
 
3) Favor esclarecer qual a espessura da chapa das eletrocalhas que serão aplicadas no 
projeto em questão. 
 
4) Na página 46 do edital no anexo 15 tem uma minuta de planilha de preços para a 
aplicação de margem de preferencia. Devo colocar os valores apenas dos itens de ar 
condicionado ou de todos os materiais e equipamentos? 

5) O item 4.1 informa que os envelopes deverão ser entregues ao CENOP até as 16 
horas do dia 17/12/2015. Entendemos que as licitantes que estiverem com seus 
representantes legais presentes na licitação, poderão entregar os envelopes à Comissão 
de Licitação no dia/horário e local previstos para abertura dos envelopes, conforme item 
4.2 desta seção. Certo nosso entendimento? 

6) Conforme mencionado no Caderno de Especificações de Materiais e Serviços do 
Banco do Brasil, ítem 9 - Produto: Barramento blindado de baixa impedância (Busway), 
solicitamos a que sejam esclarecidas as seguintes dúvidas: 
 
6.1)Barramento blindado a ser fornecido com grau de proteção IP 55: 
6.1.1)O grau de proteção IP55 solicitado diverge em vários pontos, percebeu-se em 
outros pontos a solicitação de proteção IP 31. Visto que o grau de proteção IP 31 se 
adequa perfeitamente ao ambiente de instalação. Os dois graus de proteção serão 
aceitos? 
 
6.2) Os bus-way deverão ser dotados de barra de terra específica com 50% da seção das 
fases, não se admitindo o uso exclusivo da carcaça para essa finalidade. O terra poderá 



ser assegurado pelo invólucro (carcaça), atendendo as exigências da norma NBR 60.439-
2 ao invés do solicitado acima? 
 
6.3) Painéis TTA: 
6.3.1)Quanto a especificação dos painéis, a norma AS 3439-1 é uma norma australiana e 
sua utilização não é obrigatória no Brasil. Portanto, para os painéis, pode-se utilizar linha 
TTA conforme norma NBR-IEC-60.439-1, em função da utilização de disjuntores 
limitadores em sua composição? 
 
Esclarecimentos:   

 
1) A planilha de custos (Anexo 5) deve ser considerada caso alguma divergência seja 
encontrada entre ela e os projetos. 
 
2)  O orçamento detalhado no item 12.2.1 corresponde a planilha orçamentária (Anexo 5). 
 
3)  Chapa 16. 
 
4) Apenas os valores (itens) de ar condicionado devem ser considerados para aplicação 
de margem de referência (Anexo 15). 
 
5) Os envelopes poderão ser entregues pessoalmente à Comissão de Licitação no dia/horário e 
local previstos para a sessão de abertura dos envelopes Documentos. 
 
6.1.1) Será aceito apenas o grau de proteção IP 55, que foi o grau de proteção utilizado no 
orçamento estimado do Banco (Anexo 5). 
 
6.2) Não. 
 
6.3.1) Sim. 
 
 

Taniele Haro Rossini 
Presidente da Comissão de Licitação. 


