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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/PARANÁ 

PROTOCOLO Nº 88/19 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 88/19 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL DA UNIDADE INTEGRADA DO SESC E SENAC EM NOVA LONDRINA/PR. 

 

QUESTIONAMENTO III 

 

“Gostaria de confirmar se a vazão que consta nos projetos e memoriais para o conjunto motor bomba de recalque de 

¾ CV é de 0,5m³/h ou de 5m³/h, pois em contato com o fornecedor deste produto, o mesmo afirma que uma bomba de 
3/4 de CV possui uma vazão muito superior a 500 litros/h (ou 0,5m³/h).” 
Resposta:  
Os parâmetros de vazão e altura manométrica devem ser mantidos conforme descrito no memorial.  Neste caso vazão 

de 0,5m³/h  e altura manométrica de 15 m.c.a. 

 

“Em relação ao fechamento da quadra de futebol, o único item que achamos a respeito é o item 17.4.1 Tela losangular 
de arame galvanizado fio 12 malha 3" revestido com pvc na cor azul padrão sesc/senac – 327,60 m² 
 A área do item 17.4.1 deve ser maior considerando a altura do alambrado indicando no memorial “6 metros” e o 
perímetro da quadra conforme projeto da implantação, como proceder? 
 “Nesse item deve ser considerado também na composição do preço a parte estrutural (estrutura tubular de aço) 
conforme indica no memorial descritivo item 31.3.4 ?”” 
Resposta: 
Trata-se de execução cujo regime é de empreitada por preço unitário. 

No item 17.4.1 da planilha orçamentária deve ser considerado o alambrado como previsto no item 31.3.4 do memorial 

descritivo. 

 

“No projeto de climatização identificamos os dois itens abaixo: 
ATENUADOR DE RUÍDO - 2x SPLITTERS - GAP: 125MM, 650 x 250 MM KT-200, BERLINER LUF OU EQ. TÉC. eq     9,00 

ATENUADOR DE RUÍDO - 3x SPLITTERS - GAP: 67MM, 800 x 250 MM KT-200, BERLINER LUF OU EQ. TÉC.       eq 14,00 
Não foi identificado esses dois itens na planilha orçamentária, como proceder?” 
Resposta: 
Trata-se de Execução cujo Regime é de Empreitada por Preço Unitário. No caso de informações divergentes nos 

documentos contidos no projeto executivo e demais elementos técnicos deve ser observada a hierarquia prevista no 

esclarecimento publicado nesta data.  

 

“Nos itens de terraplanagem, tem nas duas implantações o item de : Limpeza mecanizada de terreno com remoção de 
camada vegetal espessura 20 cm, utilizando moto niveladora.  O material dessa remoção deve ser depositado em qual 
local? Dentro do terreno terá local para o depósito?” 
Resposta: 
Trata-se de Execução cujo Regime é de Empreitada por Preço Unitário. No caso de informações divergentes nos 

documentos contidos no projeto executivo e demais elementos técnicos devem ser observados a hierarquia prevista no 

esclarecimento publicado nesta data.  
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“Estamos realizando a cotação do sistemas de climatização da obra SESC Nova Londrina, e nosso fornecedor 

descreveu em sua proposta que deverá conter mais alguns itens para correta instalação e funcionamento do sistema, 
conforme relacionado a baixo, porém na planilha orçamentária do SESC não consta estes itens. Como devemos 
proceder? 
Atenuador de ruído GAP.125mm 650x250 vazão 1260m³ pc 2,00 
Atenuador de ruído GAP.125mm 650x250 vazão 1265m³ pc 2,00 
Atenuador de ruído GAP.125mm 650x250 vazão 1195m³ pc 2,00 
Atenuador de ruído GAP.125mm 650x250 vazão 1200m³ pc 2,00 
Atenuador de ruído GAP.125mm 650x250 vazão 685m³ pc 2,00 
Atenuador de ruído GAP.67mm 800x250 vazão 1170m³ pc 1,00 
Atenuador de ruído GAP.67mm 800x250 vazão 1175m³ pc 1,00 
Atenuador de ruído GAP.67mm 800x250 vazão 980m³ pc 2,00 
Atenuador de ruído GAP.67mm 800x250 vazão 1030m³ pc 1,00 
Atenuador de ruído GAP.67mm 800x250 vazão 795m³ pc 1,00 
Atenuador de ruído GAP.67mm 800x250 vazão 1075m³ pc 1,00 
Atenuador de ruído GAP.67mm 800x250 vazão 1070m³ pc 1,00 
Atenuador de ruído GAP.67mm 800x250 vazão 1255m³ pc 1,00 
Atenuador de ruído GAP.67mm 800x250 vazão 1260m³ pc 1,00 
Atenuador de ruído GAP.67mm 800x250 vazão 1195m³ pc 2,00 
Atenuador de ruído GAP.67mm 800x250 vazão 1190m³ pc 1,00 
Atenuador de ruído GAP.67mm 800x250 vazão 870m³ pc 1,00 
Resposta: 
Trata-se de Execução cujo Regime é de Empreitada por Preço Unitário. No caso de informações divergentes nos 

documentos contidos no projeto executivo e demais elementos técnicos devem ser observados a hierarquia prevista no 

esclarecimento publicado nesta data. 

 

 “Verificando as especificações do No-break para cotação, constatamos que a autonomia do equipamento consta uma 
divergência.  
Primeiro é citado a autonomia de 1 hora, posteriormente falam em 30 minutos. 
Gostaríamos de saber qual é a autonomia correta do equipamento?” 

 
Resposta: 
Trata-se de Execução cujo Regime é de Empreitada por Preço Unitário. No caso de informações divergentes nos 

documentos contidos no projeto executivo e demais elementos técnicos devem ser observados a hierarquia prevista no 

esclarecimento publicado nesta data. 
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“Das empresas consultadas para estaqueamento, todas apresentam os diâmetros comerciais de 25cm ou de 30cm, o 
diâmetro de 27,5 cm conforme especificado no projeto de fundação não é usual/comercial. Como devemos proceder?”  
Resposta: 
Serão aceitas estacas com o diâmetro mínimo de 27,5cm como prescreve o projeto e planilha orçamentária, sendo 

tolerável o fornecimento de estacas com bitola até 30cm. 

 

“O item 7.1 do edital  88/19 não cita o Cronograma como parte integrante dos anexos necessários para apresentação 
junto ao Envelope 02. 
O item 12.19 cita que o Cronograma deverá ser apresentado até 10 dias após a assinatura do Contrato. 
Pergunta: O Cronograma não será exigido junto ao processo licitatório na apresentação do Envelope 02?” 
Resposta: 
O Cronograma deverá ser apresentado como prescrito no item 12.19, ou seja, em até 10(dez) dias após a assinatura 

do contrato. 

 

“Analisando os itens da planilha orçamentária com os itens listados no cronograma, notamos que alguns itens estão 
faltando, exemplo abaixo. 
Exemplo A: Implantação Sesc: na planilha orçamentária tem o item nº 12 incêndio com subtotal mas no cronograma 
esse item não está listado (ver imagens em anexo). 
Exemplo B: obra Edifício: na planilha orçamentária tem o item nº 2.2 Blocos/vigas com subtotal mas no cronograma 
esse item não está listado. 
Exemplo C: obra Edifício: Na planilha orçamentária tem os itens 2.17 Instalações Hidros sanitárias – esgoto, 2.18 
Instalações Hidros sanitárias – agua fria, 2.19 instalações de redes de distribuição de agua quente, 2.20 Instalações 
Hidros sanitárias – drenagem todos sem subtotal e no cronograma tem o item Instalações Hidros sanitárias. 
Exemplo D: obra Edifício: Na planilha orçamentária tem o item 2.24 rede em baixa tensão com subtotal mas no 
cronograma esse item não está listado.” 
Em anexo coloquei o cronograma com todos os itens numerados como entendemos que teria que ser apresentado. 
Aguardo como proceder. 
Resposta: 
O Cronograma anexado ao edital trata-se de um modelo, de modo que, a inserção de itens fica facultada aos licitantes, 

mas em conformidade com o prazo e valor final da obra. De qualquer forma, deverá ser apresentado como prescrito no 

item 12.19, ou seja, em até 10(dez) dias após a assinatura do contrato. 

 

A planilha orçamentária disponibilizada no site veio bloqueada para edição além de ser um arquivo muito pesado. 
Solicitamos o envio de uma planilha editável. 
Resposta: 
A planilha disponibilizada tem extensão .xlsx e é editável . 

 

Identificamos uma incompatibilidade entre o projeto de impermeabilização e o projeto estrutural, sendo que o projeto de 

impermeabilização especifica o uso de um aditivo impermeabilizante do concreto para as áreas de fundação e 
estruturas em contato com o solo, e não encontramos este aditivo no projeto estrutural. Além de que, na planilha não 
consta o concreto com esse aditivo. Como proceder?  
Resposta: 
Trata-se de Execução cujo Regime é de Empreitada por Preço Unitário. No caso de informações divergentes nos 

documentos contidos no projeto executivo e demais elementos técnicos devem ser observados a hierarquia prevista no 

esclarecimento publicado nesta data. 
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No projeto estrutural, está especificado um concreto de  fck = 35mPa para elementos estruturais. E este item não 

consta na planilha orçamentária. Como proceder?” 
Resposta: 
Trata-se de Execução cujo Regime é de Empreitada por Preço Unitário. No caso de informações divergentes nos 

documentos contidos no projeto executivo e demais elementos técnicos devem ser observados a hierarquia prevista no 

esclarecimento publicado nesta data. 

 

Solicitamos esclarecimentos ao Edital referente ao itens 8.5.1.4.1 Por valores praticados no mercado, entende-se 
aqueles que não ultrapassem os valores estimados no orçamento do SESC PARANÁ e SENAC PARANÁ, os quais 
funcionarão como máximos; e 8.5.1.5 Caso os preços dos valores unitários apresentados estejam superiores 
àqueles constantes na planilha orçamentária da licitação, será concedida as Licitantes a possibilidade de adequação 
dos preços da planilha, desde que não importe em aumento do valor global da proposta; pois, como a planilha de 
preços (Anexo II) foi publicada sem os valores unitários de referência, possivelmente a planilha apresentará valores 
unitários superiores ao estimado pelo SESC PARANÁ e SENAC PARANÁ. Na condição de ajustar os valores unitários, 
entendemos que só será permitido reequilibrar os valores unitários apresentados, de moto a não alterar o valor global 
da proposta apresentada (nem para mais, nem para menos). Está correto nosso entendimento?  
Resposta: 
Sim, Entendimento está correto. 

 

Identificamos que o projeto folha 02/EST EDIFICAÇÃO PRINCIPAL FORMA DAS MOLDURAS, e também no memorial 
descritivo página 3 item 3 “Características normas e carregamentos, pede que o concreto da estrutura seja de 
Fck=35MPa, porém na planilha de preços foi considerado o concreto 30MPa. Como devemos proceder para orçar esse 
serviço, nessa fase da concorrência? 
Resposta: 
Trata-se de Execução cujo Regime é de Empreitada por Preço Unitário. No caso de informações divergentes nos 

documentos contidos no projeto executivo e demais elementos técnicos devem ser observados a hierarquia prevista no 

esclarecimento publicado nesta data. 

 

Ao analisar a aba “IMPLANTAÇÃO SESC” do arquivo “ANEXO IX_PLANILHA ORCAMENTARIA DE QUANTIDADES E 
PRECOS (MODELO)”, identificamos que a unidade e quantidade dos itens 17.2.2.4 e 17.2.2.5, dessa mesma aba, 
podem estar incorretas. Conforme exemplo a seguir: 
17.2.2.4  Concreto fck >=30 mpa usinado  KG 699,26 
17.2.2.5  Armação ca 50   M3     6,99 
Entendemos que o correto seria: 
17.2.2.4  Concreto fck >=30 mpa usinado  M3     6,99 
17.2.2.5   Armação ca 50   KG 699,26 
Nosso entendimento está correto? 
Resposta: 
Atender conforme esclarecimento publicado nesta data. 

 

Identificamos que no memorial descritivo, item 12.4, as Calhas devem ser fabricadas em chapas de alumínio com 
espessura de 1,20mm. Já na planilha de orçamento está descrito calhas em aço galvanizado #24. Por serem materiais 
onde a composição e custos se apresentam diferentes, solicitamos à comissão esclarecer qual a especificação deve 
ser seguida para a elaboração do custo deste serviço? 

Resposta: 
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Trata-se de Execução cujo Regime é de Empreitada por Preço Unitário. No caso de informações divergentes nos 

documentos contidos no projeto executivo e demais elementos técnicos devem ser observados a hierarquia prevista no 

esclarecimento publicado nesta data. 

 

Quando houver diferenças de especificação entre projeto x memorial x planilha, por exemplo as relacionadas nos 
questionamentos acima, como devemos proceder? Quais das informações deve prevalecer?  
Resposta: 
Trata-se de Execução cujo Regime é de Empreitada por Preço Unitário. No caso de informações divergentes nos 

documentos contidos no projeto executivo e demais elementos técnicos devem ser observados a hierarquia prevista no 

esclarecimento publicado nesta data. 

 

Há algumas duvidas quanto a planilha orçamentária, sendo: 
a) Acreditamos que as quantidades/unidades dos itens estão invertidos nos dois casos abaixo: 
17.2.2.4  Concreto fck >=30 mpa usinado  KG 699,26 
17.2.2.5  Armação ca 50   M3     6,99 
Como proceder? 
Resposta: 
Atender conforme esclarecimento publicado nesta data. 

 

b) Há uma lista que indique quais os itens (Equipamentos) que devem ser considerados com BDI diferenciado? Não 
encontramos esta indicação nos documentos recebidos e também não foi possível identificar na planilha recebida, pois 
a mesma veio sem formulas... 
Como proceder? 
Resposta: 
Os itens estão elencados no item 7.3.2.2 do edital..  

 

No projeto de detalhamento gerais de arquitetura, o guarda corpo é detalhado com tubo de aço com pintura epóxi na 

cor branco. No memorial item 29.7 consta material em inox com pintura epóxi, Já na planilha de orçamento o serviço é 
descrito como inox (item 5.1) e também uma pintura esmalte em guarda-corpo (item 5.2). Como devemos proceder 
para elaboração deste serviço? Visto são serviços com custos bem diferentes entre si. 

 

Resposta: 
Trata-se de Execução cujo Regime é de Empreitada por Preço Unitário. No caso de informações divergentes nos 

documentos contidos no projeto executivo e demais elementos técnicos devem ser observados a hierarquia prevista no 

esclarecimento publicado nesta data. 
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Observamos que o item 2.21.1.3 da planilha de orçamento está indicado como Central de Alarme de Incêndio 

Convencional, porém, pela descrição do memorial descritivo abaixo, entendemos que essa central será endereçável. 
Solicitamos orientação da comissão de licitação em como proceder para elaboração do orçamento desse serviço. 
 
“O Painel Central identificará aonde ocorrerá qualquer anormalidade (através do disparo de botoeira pela ação manual 
do usuário). Este sinal ou impulso imediatamente identificado no painel fará soar uma cigarra de presença no painel e 
indicará no “display“ do painel o local da anormalidade identificada. Imediatamente um circuito de tempo começará a 
contar um espaço de tempo regulado no Painel, menor do que 60 segundos, para averiguação do fato por parte da 
Segurança. No Painel estará prevista a possibilidade de permitir ao operador através de chave específica a interrupção 
do processo de alarme, assumindo para si, o operador, as providências cabíveis, previstas e treinadas. Caso o 
processo de alarme não seja interrompido ao final do tempo contando pelo circuito específico, o alarme geral através 
das sirenes instaladas será disparado e todas as sirenes serão ativadas simultaneamente (comando de sirene 24 Vcc)” 
Resposta: 
Trata-se de Execução cujo Regime é de Empreitada por Preço Unitário. No caso de informações divergentes nos 

documentos contidos no projeto executivo e demais elementos técnicos devem ser observados a hierarquia prevista no 

esclarecimento publicado nesta data. 

 

Analisando a planilha orçamentária, na lista dos serviços da implantação do Sesc, no item listado abaixo, acredito que 
está trocado a quantidade do item destacado em amarelo, como proceder? 
 17.2.2 BALDRAME 

 17.2.2.2 Escavação manual de valas   M3     9,09 
 17.2.2.2 Reaterro de valas    M3     2,10 
 17.2.2.3 Forma de madeira    M3    69,93 
 17.2.2.4 Concreto fck>= 30 mpa usinado   KG  699,26 
 17.2.2.5 Armação ca 50     M3      6,99 
   SUBTOTAL 

Resposta: 

Atender conforme esclarecimento publicado nesta data. 


