MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento n. 2
Referência: Pregão Eletrônico n. 37/2014
Data: 5/12/2014
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar a adequação do espaço compreendido pelo
Miniauditório, Sala Plenária e salas anexas localizado no condomínio ANEEL/ANP/CPRM, contemplando
instalações civis e ar condicionado.
PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2014
ESCLARECIMENTO N. 2
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 37/2014, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

BRUNO MINORU AKIMOTO
Pregoeiro

Pergunta 1
Quais os percentuais de BDI que foram utilizados nas planilhas de preços?

Resposta 1
Para o ITEM 1 foi utilizado o BDI de 25,70% e para o ITEM 2 o BDI de 15,60%.

Pergunta 2
No projeto e caderno de especificações técnicas diz que as paredes serão em dry-wall de
12 cm, mas não constam em nenhum lugar da planilha os valores para esse item.

Resposta 2
Conforme nota explicativa na Planta Baixa Geral, o dry-wall foi substituído por divisórias.

Pergunta 3
No projeto e caderno de especificações técnicas diz que deverá ser feita a recuperação/
troca das esquadrias, mas não constam em nenhum lugar da planilha os valores para esse item.

Resposta 3
Conforme nota explicativa na página 20 do projeto executivo, a restauração será de
responsabilidade da CONTRATANTE.

Pergunta 4
Não está definido no projeto o modelo exato do revestimento das divisórias, lá diz apenas
que será liso ou amadeirado.

Resposta 4
O revestimento melamínico das divisórias será amadeirado. No entanto, não é possível
definir previamente a tonalidade exata do revestimento em razão das variações de cada fabricante.
Ressalta-se que durante a execução contratual a CONTRATADA deverá submeter à fiscalização a
tonalidade para aprovação.
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