
 
 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

 

CONCORRÊNCIA Nº 07/2018 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, 

SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA COMUM, REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, 

CABEAMENTO ESTRUTURADO (REDE LÓGICA DE DADOS, VOZ E CFTV) E SPDA DOS PRÉDIOS 

DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL E DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA DO SENAC/PR EM CURITIBA/CENTRO 
 

Referente ao questionamento recebido até o momento tem-se a informar e esclarecer o que 

segue: 

QUESTIONAMENTOS 01:  

 
“Conforme verificado, os arquivos recebidos quanto principalmente aos cronogramas, há itens que 

não estão listados nas planilhas orçamentárias ou itens nos cronogramas com divisões que não 

constam nas planilhas orçamentárias, exemplos: 

 

Item 01 UEPT01: 

a) No cronograma constam os itens abaixo, entretanto não identificamos sua existência na planilha. 

Deixamos os valores destes itens zerados no cronograma?  

 
Sendo: 

1 SALAS TÉCNICAS 

1.1 OBRA CIVIL E ADEQUAÇÕES ÁREAS TÉC. - ED. G.C. 

1.2 OBRA CIVIL E ADEQUAÇÕES ÁREAS TÉC. - ED. J.D. 

1.4 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 

 

4 RAMAIS ALIMENTADORES - IMPLANTAÇÃO 

4.1 INFRAESTRUTURA E CABOS - ED. GEORGES C. 

4.2 INFRAESTRUTURA E CABOS - ED. JOÃO DAUD´T 

4.3 INFRAESTRUTURA E CABOS - GRÁFICA 

 

RESPOSTA: Não, os valores devem ser preenchidos. O cronograma apresenta as etapas 

macros de execução, enquanto a planilha orçamentária apresenta os itens individuais por 

tipo, como cabos, eletrocalhas, etc. Portanto, o cronograma deve apresentar o somatório 

dos itens que compõe cada etapa.  

 



 
 

b) No cronograma consta os itens de instalação elétrica comum, estabilizada e telecomunicações 

divididas em vários pavimentos (Térreo, mezanino, superior, 1º pvto, 2º pvto, 3º pvto, 4º pvto, 5º 

pvto/cobertura), entretanto na planilha não há esta divisão, adotamos um porcentual de rateio para 

cada pavimento?  

 

RESPOSTA: Sim. 

 

c) Não encontramos na planilha orçamentária o QDSUP-E? Não fará parte do escopo de 

fornecimento? 

 

RESPOSTA: Conforme indicado na prancha E11 do ANEXO XVII – PROJETOS ELÉTRICOS, este 

quadro é existente na sala técnica e será reutilizado pois foi instalado recentemente.   

 
Item 02 AR: 
 
a) No cronograma consta os itens abaixo, entretanto não identificamos sua existência na planilha. 

Deixamos os valores destes itens zerados no cronograma?  

Sendo: 

 

4 RAMAIS ALIMENTADORES - IMPLANTAÇÃO 

4.1 INFRAESTRUTURA E CABOS 

5 ESTACIONAMENTO - FUNDOS 

5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM 

 

RESPOSTA: Não, os valores devem ser preenchidos. O cronograma apresenta as etapas 

macros de execução, enquanto a planilha orçamentária apresenta os itens individuais por 

tipo, como cabos, eletrocalhas, etc. Portanto, o cronograma deve apresentar o somatório 

dos itens que compõe cada etapa.  

 
b) No cronograma consta os itens de instalação elétrica comum, estabilizada e telecomunicações 

divididas em vários pavimentos (Subsolo, Térreo, 2º pvto, 3º pvto, 4º pvto, 5º pvto/cobertura), 6º pvto, 

7º pvto, 8º pvto, 9º pvto, 10º pvto, entretanto na planilha não há esta divisão, adotamos um porcentual 

de rateio para cada pavimento? ” 

 

RESPOSTA: Sim.   

 

Curitiba-PR, 23 de novembro de 2018. 

 

Apoio à Comissão Especial de Licitação  


