
 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 004/2016 

PROCESSO Nº 217635-9 

 

QUESTIONAMENTO  

 

Questionamento 2: Duvidas das Empresas que participaram da Visita Técnica: 

 

1- Em caso de informações divergentes entre o termo de referência, o projeto e a planilha 

orçamentária sintética, qual deverá prevalecer? 

 RESPOSTA: No caso de divergência, deve-se esclarecer a dúvida caso a caso. 

Exemplo: 

 - No projeto (prancha 8) está incluso o item de revestimento em SONEX ILLTEC PERFILADO, 

mas este item não aparece no termo de referência e também não aparece na planilha 

orçamentária. 

 Deve ser utilizado acabamento similar.  

 

 1.1 A sanca de gesso não foi incluída na planilha orçamentária? 

RESPOSTA:  A sanca de gesso é apenas um detalhe no gesso. Não exige o uso de material 

diferenciado. A planilha contempla gesso no teto.  

 

 

2- Em relação aos aparelhos de ar-condicionado. A empresa será responsável pela preparação 

da parte elétrica, da drenagem e o encaixe dos aparelhos (parte interna e externa)?  

RESPOSTA: Sim.   

 

 

3- A instalação e os tubos estarão dispostos de forma semelhante aos aparelhos das salas do 

4º andar?  

RESPOSTA: A conexão entre a unidade evaporadora (interna) com a unidade externa 

(condensadora) será feita contornando o vão das janelas, da mesma forma que foi realizado 

no 4º andar. As janelas não devem ser obstruídas.  

 

 



 
4- A massa óleo é geralmente utilizada em madeiras e metais. Qual será a massa utilizada nas 

paredes e no teto do espaço?  

RESPOSTA: Para paredes e forro utiliza-se massa pva.  

 

4.1 Eles poderiam utilizar uma massa que julgassem mais adequada?  

RESPOSTA: Não. A massa pva é a mais adequada. 

 

 

5- Os itens 6.3 e 6.4 (porta de vidro temperado e grade em ferro) estão repetidos nos itens 

11.1 e 11.2 da planilha orçamentária. É isso mesmo? No projeto só identifiquei uma porta de 

vidro. Talvez estejam duplicados.  A porta de vidro temperado com a grade de ferro fica no hall 

dos elevadores.  

RESPOSTA: A segunda porta de vidro separa o espaço interno entre as salas 603 e 602. 

  

 

6 -Na tabela SINAPI não estão incluídos os custos indiretos, impostos e bonificação. No valor 

máximo permitido (R$255.184,53) estão contemplados estes custos? 

 RESPOSTA: Sim. Foram contemplados todos os custos, inclusive o BDI. 


