ESCLARECIMENTOS REFERENTES A CONCORRÊNCIA 123-2015-11-10
PERGUNTAS

RESPOSTAS

1

A identificação de marca/modelo dos produtos,
deve ser obrigatoriamente obedecida?

Não, nos casos onde for mencionado marca ou código
que seja exclusivo para determinado fabricante, serão
aceitos produtos equivalentes, iguais ou superiores às
referências indicadas nos itens 8.1.1 e 8.1.2 do
Projeto Básico. Os itens 8.1.3 à 8.2.26,
complementam as especificações técnicas dos itens
8.1.1 e 8.1.2.

2

Pode se entender que produtos/equipamentos de
outras marcas, desde que atendam às mesmas
características (especificações, qualidade,
compatibilidade etc.), serão também aceitos?

Sim, serão aceitos produtos equivalentes, iguais ou
superiores às referências indicadas nos itens 8.1.1 e
8.1.2 do Projeto Básico. Os itens 8.1.3 à 8.2.26,
complementam as especificações técnicas dos itens
8.1.1 e 8.1.2.

3

Caso o equipamentos atenda as referências técnicas
Questiono sobre as expressões “referência”, que no indicadas no item 8, do Anexo I do edital, estes serão
caso deste edital não é adotada e o fornecimento aceitos. Poderão ainda ser aceitos equipamentos
de produtos “equivalentes ou superiores”.
equivalentes, iguais ou superiores às referências
Pergunto: A catraca VISACT é inferior, equivalente indicadas. Uma errata referente a este certame foi
ou superior?
publicado hoje e encontra-se disponível no site
www.bbtecno.com.br

4

No memorial descritivo solicita piso Vinílico na cor
azul tipo Paviflex de 2mm, porem na planilha
orçamentária solicita piso Vinílico em manta 2mm Atender conforme material especificado na planilha
azul com o preço unitário do piso em placa, a
orçamentária item 4.2
cotação deste piso em manta é praticamente o
dobro do preço, como proceder?

5

O quantitativo do Forro modular Mineral na
planilha está com 234 m2, porem o quantitativo
correto conforme projeto é de 2.200,00 m2, como
proceder?

Tamanho total do ambiente é 2200 m² porém serão
substituídos os forros de 234m², atender conforme
projeto básico item 2.4.1 e planilha orçamentária 4.4.

6

Após visita ao local da obra, verificamos que
depois da retirada de todo piso elevado, será
necessário uma regularização pontual do piso,
para assentamento do piso Vinílico, este serviço
não consta na planilha, como proceder?

O serviço deverá ser previsto conforme projeto básico
item 2.2.2.

7

No item de demolições na planilha, não consta os
serviços de transporte vertical e horizontal de
materiais, como também todo bota fora do
Atender conforme planilha orçamentária item "1
material demolido, os custos dos serviços
Preliminares".
apresentados na planilha não cobre estes serviços,
como proceder?
item 4.2.

8

CONSTRUÇÃO CIVIL
Verificamos neste item que os preços unitários
apresentados estão muito abaixo do mercado,
tornando assim a execução inviável.
4.2 Piso Vinílico em Manta 2mm – azul

Os valores referenciais informados na planilha
orçamentária tiveram como base pesquisas locais na
cidade de execução do objeto contratual, podendo ser
aceitos produtos equivalentes, iguais ou superiores às
especificações técnicas mencionadas no Projeto
Básico. Nos casos onde for mencionado marca ou
código que seja exclusivo para determinado
fabricante, serão aceitos produtos equivalentes iguais
ou superiores as especificações técnicas indicadas no
projeto básico.

item 8.59
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE
ACESSO, REDE E TELEFONIA VOIP

9

Os valores referenciais informados na planilha
orçamentária tiveram como base pesquisas locais na
Verificamos neste item que os preços unitários
cidade de execução do objeto contratual, podendo ser
apresentados estão muito abaixo do mercado,
aceitos produtos equivalentes, iguais ou superiores às
tornando assim a execução inviável. 8.59 Estrutura especificações técnicas mencionadas no Projeto
tubular em alumínio estruturado, com quatro
Básico. Nos casos onde for mencionado marca ou
sessões, comprimento 3m, modelo coluna plus
código que seja exclusivo para determinado
standard, fabricante Dutotec.
fabricante, serão aceitos produtos equivalentes iguais
ou superiores as especificações técnicas indicadas no
projeto básico.

IMPLATAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO TOMADAS
Verificamos neste item que os preços unitários
apresentados estão muito abaixo do mercado,
tornando assim a execução inviável.
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item 12.41

Os itens informados não estão em duplicidade pois
referem-se a dutos distintos.O preço diferente refereEste item está em duplicata com o quantitativo
se a mão de obra.Nos casos onde for mencionado
igual ao do item 8.59, porem com preços unitários
marca ou código que seja exclusivo para determinado
diferentes.
fabricante, serão aceitos produtos equivalentes iguais
ou superiores as especificações técnicas indicadas no
12.41 Estrutura tubular em alumínio estruturado,
projeto básico.
com quatro sessões, comprimento 3m, modelo
coluna plus standard, fabricante Dutotec

PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo definido da obra para o vulto dos serviços
e suas etapas não está compatível, ficando este
bem abaixo do necessário.

11 Alguns dos materiais especificados (dentre eles a
manta vinilica, material sujeito a importação) não
são encontrados no mercado para pronta entrega
nas quantidades que a obra requer. Isto por si só já
justificaria um prazo maior, além de outros fatores
executivos.

12

Será aceito, para atendimento deste item,
atestado de capacidade técnica em nome do
responsável técnico, pertencente ao quadro
técnico da licitante, entretanto em nome de outra
empresa?

Prazo de Execução:
Atender o prazo conforme as especificações do
Projeto Básico Item 13.2.

Não. Para atendimento do item 9.2 do edital, a
empresa deverá apresentar atestado de capacidade
técnica que comprove a capacidade técnica da
empresa.

Solicitamos esclarecimentos sobre os parâmetros
de alguns preços de materiais informados na sua
planilha de referência da concorrência nº 123-201511-10; que encontram-se fora da realidade de
mercado, que inclusive pelos quantitativos,
representam parcela de relevância nos valores
finais da proposta comercial.
Seguem alguns exemplos á serem esclarecidos:
Item 4 - sub item 1 - Divisória naval, mod. Divilux
35 - preço do m² na planilha R$ 30,28 / preço de
custo médio de mercado R$ 80,00.
Item 4 - sub item 2 - Piso vinílico em Manta 2mm

13 azul - preço do m² na planilha R$ 28,00 / preço de
custo médio de mercado R$ 141,00.
Item 4 - sub item 4 - Forro modulado mineral preço do m² na planilha R$ 39,00 / preço de custo
médio de mercado R$ 47,00.

Os valores referenciais informados na planilha
orçamentária tiveram como base pesquisas locais na
cidade de execução do objeto contratual, podendo ser
aceitos produtos equivalentes, iguais ou superiores às
especificações técnicas mencionadas no Projeto
Básico.

Item 8 - sub item 1 - Cabo UTP categoria 6 - 04
pares - preço do mt na planilha R$ 1,91 / preço de
custo médio de mercado R$ 2,85.

14

Item 13 - sub itens 32 e 33 - Bloco Autônomo para
aclaramento de sobrepor - preço unitário na
planilha R$ 50,00 e R$ 55,00 / preço de custo
unitário no fabricante mencionado na planilha R$
160,00.
A autenticação de documentos feita por membro
da Comissão de Licitação, poderá ser feita quando A autenticação de documentos pela Comissão de
da licitação(no momento da abertura dos
Licitação poderá ser feita no certame, no momento
envelopes de habilitação), ou deverá ser feita antes da abertura dos envelopes de habilitação.
da data prevista para o certame?

15

16

Em visita técnica
Constatamos que o prazo para execução do
serviços que será de 60 (sessenta) dias corridos,
serão insuficientes para o bom andamento e
perfeita execução.
Esperamos que revejam o prazo de execução,
aguardamos resposta.

Os documentos serão autenticados pela Comissão
durante a sessão de abertura do certame?
Ou deverão ser autenticados antes da data do
certame no endereço onde será a sessão pública
por servidor da comissão?
Deverá ser agendada a autenticação? Qual o
telefone?

Reiteramos o prazo de entrega da obra, conforme
item 13.2, do Anexo I.

A autenticação de documentos pela Comissão de
Licitação poderá ser feita no certame, no momento
da abertura dos envelopes de habilitação.
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Gostaríamos de receber informações sobre a
possibilidade de substituições nas especificações
dos materiais relacionados abaixo, pois, conforme
orçamento feito junto aos nossos fornecedores e
especificações deste edital para tais materiais, os
preços apresentados na planilha de orçamento
estão impraticáveis com o preço de mercado.
Divisória naval, mod. Divilux 35
Piso Vinílico em Manta 2mm – azul
Piso Cerâmico 40 x 40cm
Revestimento cerâmico 20x20cm
Cabo UTP categoria 6 - 04 Pares
Conector Femea RJ-45 CAT.6 ROHS
Conector Macho RJ-45 CAT.6 ROHS
Organizador(Guias de cabos fechados)
Patch cable/ Adapter cable cat6
Luminária circular de embutir, corpo em aluminio
repuxado para 02 lampada tipo fluorescente
compacta 2x26W modelo Rubi de fabricação Itaim
Luminária de embutir, corpo em chapa de aço em
pintura eletrostática epoxi na cor branca para
lâmpada fluorescente de 4x16W com reator afp
(0,92) modelo 2750 de fabricação Itaim

18

As notas fiscais emitidas para esta obra, poderão
ser todas emitidas como serviço (Serviços de
engenharia para execução de reforma, adequação Serão aceitas Notas Fiscais de Serviço.
..... ), ou será necessário emitirmos NF de materiais
e equipamentos ?

Os valores referenciais informados na planilha
orçamentária tiveram como base pesquisas locais na
cidade de execução do objeto contratual, podendo ser
aceitos produtos equivalentes, iguais ou superiores às
especificações técnicas mencionadas no Projeto
Básico.
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Alguns materiais tem garantia como catracas e
outros, porém outros são apenas materiais de uso
como fios , tubos e etc, possível separar os itens
que necessitam de NF?

Serão aceitas Notas Fiscais de Serviço, porém a BBTS
precisará das notas fiscais dos equipamentos para
futuros acionamentos da garantia.

Se necessário emitir NF de materias (venda) , é
possível que esta nota seja emitida diretamente
pelo fabricante e distribuidores para a BBTecno,
como um faturamento direto?

Não, o faturamento deverá ser emitido para a
contratado.

Ausência do projeto com compatibilização das
tecnologias e paginação do forro mineral, este
projeto será fornecido ainda em tempo da
execução da obra ?

Serão substituídos e/ou repostas 234m² de placas de
forro, atender conforme projeto básico item 2.4.1 e
planilha orçamentária 4.4.

20

21

É possível indicar qual fabricante foi usado como

22 balisador para o preço do cabeamento cat-6
exigido no memorial ?

Não indicamos fabricante, nos casos onde for
mencionado marca ou código que seja exclusivo para
determinado fabricante, serão aceitos produtos
equivalentes iguais ou superiores as especificações
técnicas indicadas no projeto básico.
Os valores referenciais informados na planilha
orçamentária tiveram como base pesquisas locais na
cidade de execução do objeto contratual, podendo ser
aceitos produtos equivalentes, iguais ou superiores às
especificações técnicas mencionadas no Projeto
Básico.
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Projetos com bay face dos racks de distribuição do
cabeamento de
rede dados e também do CPD, com orientações
Sim. A BBTS irá fornecer a documentação necessária
para interligação, conexão e ordenamento dos
em tempo da execução da obra.
equipamentos de rede, serão fornecidos ainda em
tempo da execução da obra ?

