
DISEC/CENOP LOGÍSTICA CURITIBA (PR) 
LICITAÇÕES - ENGENHARIA 

Curitiba (PR), 18 de dezembro de 2015. 
 
 

ESCLARECIMENTO N.º 06 
 
 
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) Não faz parte do escopo da contratada nenhuma retirada ou realocação de 
materiais existentes, nosso entendimento está correto? 

 
2)   Entendemos que poderão ser realizados trabalhos em período diurno na maioria 

do tempo de obra. Nosso entendimento está correto? 
 
3)   Apenas quadros existentes em planilha serão de responsabilidade fornecimento e 

instalação da contratada. Nosso entendimento está correto? 
 
4)   Na proposta deveremos encaminhar a planilha de custos conforme encaminhada 

pelo BB, podemos colocar para os quadros uma verba? 
 
5)   Entendemos que caso haja divergência entre projetos e planilha, deveremos 

adotar os dados da planilha e que caso a quantidade seja insuficiente na planilha 
existirá posteriores aditivos. Nosso entendimento está correto ? 

 
6)   Todos os equipamentos fornecidos pelo contratante serão novos? Correto? 
 
7)   A porta de entrada da sala do QGBT faz parte do escopo deste projeto? 
 
8)   Qualquer alteração de civil para passagem de busway, cabos deverão ser de 

responsabilidade da contratante ? Nosso entendimento está correto? 
 
9)   Apenas projetos executivo de ar condicionado e de busway serão solicitados pela 

contratante. Nosso entendimento está correto ? 
 
10)  Para os sistemas de geração de energia de emergência: 

- Subsistema de exaustão de gases – o escopo desse serviço limitar-se a 
tubulação de exaustão do gerador até o destino final. 
- Subsistema de Alimentação de Combustível – deverá limitar-se a uma tubulação 
de 2 ½ com aproximadamente 20 metros para cada fase. 



- Subsistema de isolamento acústico – deverá limitar-se a parede de frente aos 
geradores da fase 1. 
- Subsistema de controle e comando – deverá limitar-se a um software 
supervisório com protocolo do tipo MODBUS. Não deveremos fornecer servidor 
para esse serviço. 
Nosso entendimento está correto sobre os subsistemas? 

 
11) Entendemos que os quadros tipo QFAC apesar de ser mencionado no Anexo 03 

como fornecimento da contratada , não deverá ser escopo da contratada , uma 
vez tal que item não é contemplado na planilha de orçamento do BB. O 
entendimento está correto? 

 
12) Favor esclarecer se nosso entendimento a seguir esta correto: no preenchimento 

do anexo 15 - minuta de planilha padrão para aplicação de margem de preferência 
- os produtos manufaturados nacionais terão como margem o valor de 15%/20% 
(definido no anexo I do decreto 8.224 de 3 de abril de 2014 de acordo com seu 
NCM) e os produtos estrangeiros terão como preenchimento "N/A". Estamos 
entendendo que não haverá aplicação de margem adicional, nosso entendimento 
esta correto? 

13) Entendemos que para o item de Subsistema de Isolamento Acústico apenas os 
atenuadores da imagem em anexo serão realizados na fase 2 e 3 pela contratada 
(parede de frente aos geradores).  Sendo portanto qualquer outro tipo de 
isolamento e portas não contemplados no escopo da contratada. 

 

14) Solicitamos esclarecimentos para cada um dos subsistemas. Sem estas 

informações as licitantes terão grandes dificuldades em orçar estes itens. 
 

 
Esclarecimentos: 
 

1) Sim 
 

2) Sim 
 

3) Sim 
 

4)  A planilha de custos a ser encaminhada deve estar em conformidade com a 
presente no edital (Anexo 5). 

 
5) Sim. 

 
6) Sim. 
 
7) Não. 

 
8) Sim. 

 
9) Sim. 

 
10) Não. 

 



11) Sim. 
 
12) Sim. 
 
13) Sim. 
 

14) Subsistema de isolamento acústico deverá se limitar a uma parede existente na 
sala dos geradores,não necessariamente a da frente. Subsistema de controle e 
comando deverá permitir o acionamento e acompanhamento da operação do 
equipamento em questão, se para esse funcionamento for necessário a instalação 
de um servidor o mesmo deverá ser contemplado do contrário não. 

 
 

Taniele Haro Rossini 
Presidente da Comissão de Licitação. 


