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Curitiba, 25 de Março de 2015. 
 
 

ESCLARECIMENTO N.º 01 

 
CONCORRÊNCIA 2014/1332(7419) – Contratação dos serviços projetados e especificados, no regime 
de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA), consistindo encargo e 
responsabilidade do fornecedor contratado, a Reforma sem ampliação, Pavimentação, Estrutura, 
Revestimento, Pintura, Impermeabilização, Instalações Elétricas e Climatização para adequação do 
Leiaute, Ambiência 2.0 e Acessibilidade da Agência São Bento do Sul (SC). 
 
 

Atendendo ao pedido de esclarecimento de empresa interessada, informamos a seguir, os 
questionamentos efetuados e os esclarecimentos pertinentes: 
 
 
Questionamentos:  
 

“1. De forma generalizada, observamos uma série de serviços fundamentais para a execução da obra não 
estão contemplados na planilha orçamentária, como por exemplo:  
a) Placa de obra 
b) Tapume 
c) Execução das instalações provisórias para funcionamento da agência (elétrica / telefone /on-line / 
iluminação) na área a ser por ela utilizada; 
d) Fornecimento de mão-de-obra para transporte do mobiliário; 
e) Instalações provisórias de alarme 
f) Chapisco 
g) Emboço 
h) Reboco 
i) Verga reta em concreto estruturado - parede 15cm 
j) Pastilhas na fachada azul Arati ref. Atlas 
k) Ladrilho hidráulico 
l) Guia pré-fabricado de concreto, arrancamento e reassentamento. 
m) Bloco de concreto intertravado 
n) Sanca de gesso (8x20x30cm) - Rebaixo Estar 
o) Sanca de gesso (8x30x20x50cm) - Pórtico de Integração 
p) Regularização de contrapiso com cimentado plastificado (cimento + cola PVA) para aplicação de 
revestimento vinílico 
q) Enceramento de piso vinilico 
r) Escavação manual de valas em terra até 2.00m 
s) Montante para divisória de vidro com tubo em alumínio anodizado, quadrado, seção 50,0x50,0 mm, ref. 
TQ 017 (1,048 Kg/m) 
t) Montante para divisória de vidro com tubo em alumínio anodizado, retangular, seção 100x50,0 mm, ref. 
TG 072 (1,609 Kg/m) 
u) Grade de proteção com requadro em ferro chato e preenchimento com tela de aço galvanizado, malha 
1"x1" 
v) Rufos 
w) Mola hidráulica 
x) Fechaduras Eletromagnéticas 
y) Sistema de controle de acesso 
z) Mapa tátil 
aa) Pórtico de acesso duplo, três folhas, 3,50 x 2,30 m - com coluna back light - 
bb) Andaime metálico 
cc) Escora metálica para viga e laje leve de edificação com pé-direito variado 
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dd) Fundo preparador de paredes 
ee) Pintura – demarcação de vagas 
 
2. Não existe projeto estrutural para a sustentação das alvenarias a serem executadas no pavimento térreo. 
 
3. Vários serviços estão com cotação de preços desatualizados ou até mesmo irrisórios, como por exemplo 
a) Estrutura metálica para pórtico de integração 
b) Divisória deslizante para pórtico de integração Sistema “mão amiga” 
c) Piso vinílico em manta, e=2,0 a 2,25mm (mão-de-obra <20%do mercado) 
d) Piso vinílico flexível homogêneo, em placas (mão-de-obra <20%do mercado) 
e) Porta corta-fogo, uma folha - 90x210cm, com batente 
f) Forro em gesso acartonado (faltou a mão-de-obra) 
g) Revestimento em alumínio composto (não considerou estrutura de sustentação) 
 
4. Observamos que muitos itens estão quantificados erroneamente, como por exemplo: 
a) Contrapiso e=3cm 
b) Forma para estrutura de concreto 
c) Revestimento em alumínio composto 
d) Anilha para identificação de condutores 
e) Cabo UTP Cat. 5E, 4 pares - 350Mhz 
 
PERGUNTAMOS: 
- Os custos não contemplados serão aditivados durante a obra? 
- Caso não, deverão constar da planilha de preços.” 
 
 
 
Esclarecimentos:   

 
Conforme manifestação da área de Engenharia deste Centro, informamos que: 
 
1. Deverá ser orçado rigorosamente de acordo com planilha disponibilizada pelo Banco. 
 
2. Não há necessidade de projeto estrutural. 
 
3. Orçamento está em conformidade com composição e preços praticados no mercado, lei 8666 / 93 Seção 

III, Art. 7 paragrafo2; BDI seguem determinações do TCU conforme acórdão 2369 / 11. 
 
4. Itens quantificados conforme projeto. 
 
Os projetos, planilha orçamentaria e caderno geral de encargos apresentados na presente licitação são 
suficientes para execução do objeto. 
 
 
  

Graciele Batista da Cunha 
Presidente da Comissão de Licitação 


