
ESCLARECIMENTOS Nº 5 

 

Prezados Senhores (as), 

Em atenção aos questionamentos quanto ao Instrumento Convocatório da 

Concorrência Nº 10/2020, cujo objeto é a contratação de construtora, que deverá 

executar os serviços de ENGENHARIA da obra, por regime de preço global, de reforma 

/ ampliação e adequação da unidade do Senac de Taguatinga, trazemos o seguinte 

esclarecimento: 

Empresa: ORION  

QUESTIONAMENTOS CABEAMENTO ESTRUTURADO 

Questionamento 1 – “Consta no projeto CAB, nas folhas 01/03 e 02/03, a 

locação de 3 racks de informática. Entretanto na planilha orçamentária, no 

item 06.07.100.1, consta o fornecimento e instalação de apenas 1 unidade 

deste item.  

Serão utilizados racks existentes? Se sim, qual a infraestrutura de 

interligação e bay face de cabeamento a ser executada?” 

Resposta: Terá que ser adquirido os 3 racks conforme projeto, toda a unidade 

deverá ser entregue funcionando. 

 

Questionamento 2 – “Consta na planilha orçamentária, no item 06.07.100.6, o 

fornecimento e instalação de PABX-IP 32 linhas / 400 ramais e no item 

06.07.100.7, o fornecimento e instalação de bloco de conexão 110 IDC 50 

pares. Não constam nos projetos apresentados, pontos telefônicos. 

Se forem utilizados, em quais ambientes do projeto serão instalados pontos 

telefônicos? Qual a infraestrutura e cabeamento a ser utilizado?”  

Resposta: Conforme a área técnica, teremos apenas um ponto telefônico dentro da 

biblioteca o restante ficará de standy by, para que, caso a TI veja a necessidade 

possa futuramente acrescentar. 

 

Questionamento 3 – “Consta na planilha orçamentária, no item 06.07.100.5, o 

fornecimento e instalação de DIO 12 fibras multimodo. Não constam nos 



projetos apresentados, pontos de conexões, serviços e cabos de fibras 

ópticas.  

Se forem aplicados a este projeto, qual o encaminhamento, serviços, 

especificações e certificações dos cabos de fibra óptica?” 

Resposta: Segundo a área técnica deste Senac – DF, as especificações encontram-

se nos projetos, sendo assim deve-se seguir as orientações dos mesmos. 

 

Questionamento 4 – “Constam nos projetos de CAB, folhas 01/03 e 02/03, 

segundo a legenda apresentada, a utilização de eletrocalhas lisa, tipo “C”, 

chapa #16, 200x100mm. Na folha 03/03, em especificações, consta a 

utilização de eletrocalha perfurada, tipo “U”, chapa #16 para circuitos 

alimentadores e chapa #22 para circuitos terminais. Na planilha 

orçamentária, no item 06.07.310.1, consta o fornecimento e instalação de 

eletrocalha lisa, 200x50, tipo “C”, chapa #22.  

Quais as especificações e dimensões de eletrocalhas e por conseguinte seus 

acessórios de instalação e montagens, a serem consideradas para o 

cabeamento estruturado?” 

Resposta: Conforme exposto pela área técnica deste Senac – DF, as especificações 

e dimensões encontram-se nos projetos. 

 

Questionamento 5 – “Na folha 03/03 do projeto CAB, consta a utilização de 

condulete à prova de explosão, entretanto este item não consta na planilha 

orçamentária.  

Este item será aplicado às instalações de cabeamento?” 

Resposta: Conforme exposto pela área técnica deste Senac – DF, as especificações 

e dimensões encontram-se nos projetos. 

Cabe lembrar que segundo o item 6.1.4 - Qualificação Técnica, a empresa deverá: 

(...) g1) A empresa deverá efetuar vistoria in loco assim como solicitar os projetos diretamente 

ao fiscal do Senac, tendo assim a plena ciência do serviço a ser realizado e constando dentro de 

sua proposta todos os pormenores. A visita deverá ser agendada com antecedência mínima de 

48 horas com o engenheiro Emanuel Fuscald (61) 99277-1153. (...) 



Questionamento 6 – “Na planilha orçamentária, no item 06.07.100.4, consta o 

fornecimento e instalação de patch panel 48 portas (Cat. 5e). Entretanto não 

consta na planilha, o fornecimento de tomadas RJ45 para a instalação nos 

patch panel’s citados.  

Os patch panel’s a serem fornecidos, serão “carregados” ou 

“descarregados”? Se forem “descarregados”, qual a quantidade e 

especificação das tomadas RJ45 Cat. 5e?” 

Resposta: A área técnica explica que toda a estrutura deverá ser entregue 

funcionando. Quanto a planilha orçamentária, esta é um modelo a ser seguido, mas 

não é exaustiva, sendo assim, caso a empresa avalie a necessidade, para o bom 

funcionamento, deverá acrescentar os itens em planilha. 

 

Questionamento 7 – “Na planilha orçamentária, no item 06.07.100.3, consta 

o fornecimento e instalação de switch POE 10/100/1000 – 48 portas (Cat. 

5e). Consta ainda na planilha, o fornecimento e instalação de DIO.  

Os switch’s a serem fornecidos, deverão possuir porta de conectividade 

óptica? Será fornecido pela licitante cordões ópticos? Se sim, quais as 

especificações?” 

Resposta: A área técnica tem o entendimento que sim, deverá possuir a 

conectividade, porém os cabos serão fornecidos pelo Senac - DF.  

 

Questionamento 8 – “Não consta no projeto apresentado, tampouco na 

planilha orçamentária, o fornecimento e/ou instalação de patch cord’s Cat. 

5e, para conexões de estações de trabalho e ativos de rede. 

Este item será fornecido pela licitante?” 

Resposta: A área técnica lembra que o fornecimento, bem como as instalações 

devem ser realizadas pela licitante, tendo em vista a entrega e o perfeito 

funcionamento de todo o objeto.  

 

Questionamento 9 – “Consta na planilha orçamentária, no item 06.07.400.1, o 

fornecimento e instalação de cabo eletrônico categoria 5e, instalado em 

edificação institucional.  



Por se tratar de uma instalação em local com circulação de pessoas, 

destinado a instrução, este cabo deverá atender ao requisito de baixa 

emissão de fumaça / gases tóxicos (LSZH)?  

Resposta: A área técnica tem seu entendimento, conforme apresenta a planilha, de 

que não há necessidade de tal pré-requisito. 

 

Questionamento 10 – “Não consta no projeto apresentado, tampouco na 

planilha orçamentária a solicitação de certificação dos cabos / pontos 

lógicos instalados.  

Questionamento: Deverá ser considerado a certificação de todos os cabos / 

pontos, após a instalação de toda a rede?” 

Resposta: Segundo a área técnica, todos os cabos/pontos deverão ser certificados.  

 

Questionamento 11 – “Consta na planilha orçamentária, nos itens: 

06.07.500.3, 06.07.500.4, 06.07.500.5, o fornecimento e instalação de 

tomadas de rede RJ45 Cat6. Entretanto, na nota 5, das folhas 01/03 e 02/03 

dos projetos CAB apresentados, consta que todos os cabos a serem 

utilizados para rede de dados e de voz, devem ser categoria 5e. 

Qual categoria, será aplicada, para o fornecimento e instalação de tomadas 

e cabos: Cat 5e ou Cat 6?” 

Resposta: Conforme a área técnica, pode-se utilizar a categoria Cat 5e. 

 

Questionamento 12 – “Consta no projeto CAB, folha 01/03, um DG – Telefonia, 

entretanto este item não consta na planilha orçamentária. 

Será considerado algum material e/ou serviço de telefonia, como relocação 

de troncos e ramais telefônicos?  

Resposta: Segundo a área técnica deste Senac – DF, as especificações encontram-

se no projeto, sendo assim deve-se considerar as orientações do mesmo. 

 

Questionamento 13 – “Em vistoria ao local da execução do objeto, foi 

observado a existência de CPD no prédio em local a ser reformado / 

ampliado, o qual será relocado para uma nova área do objeto executado. 



No período de execução do objeto, este CPD será totalmente desligado e 

removido do local atual? Este CPD será parcialmente relocado e seus 

serviços e produção serão mantidos? Será considerado algum tipo de 

material e/ou serviço para a relocação?” 

Resposta: Segundo a área técnica, o CPD será retirado pelo Senac - DF e 

remanejado para outro local. Toda a área estará livre para que a empresa vencedora 

possa executar a obra. 

 

Questionamento 14 – “Não consta nos projetos CAB, infraestruturas para a 

relocação do CPD, para a nova área, tais como alimentação elétrica para no-

breaks e racks, back bones e pontos de rede para estações de trabalho. 

Será considerada algum tipo de infraestrutura e/ou serviço para a relocação 

/ reativação do CPD?” 

Resposta: Segundo a área técnica não será considerada. 

 

QUESTIONAMENTOS CFTV 

Questionamento 1 – “Na planilha, no item 06.07.200.1, consta o fornecimento 

e instalação de câmera IP fixa tipo DOME. Alimentação POE padrão 

IEEE802.3. Entretanto, para o sistema de CFTV, este item é o único ativo que 

consta na planilha, bem como nos projetos apresentados, não sendo 

mencionados equipamentos como storages, servidores de gravação e 

softwares analíticos.  

Estes itens não mencionados, serão fornecidos pela licitante? Se sim, qual a 

especificação? Serão instalados em qual rack? Ou estas novas câmeras com 

tecnologia IP, serão conectadas a algum sistema de CFTV existente? Se sim, 

o sistema existente é compatível com sistema IP / POE, especificado na 

planilha orçamentária?” 

Resposta: Conforme posicionamento da área técnica, deve-se considerar toda a 

estrutura funcionando, podendo ser instalados dentro do rack existente ou em um 

dos novos adquiridos. 

 

 



QUESTIONAMENTOS SDAI 

Questionamento 1 – “Os projetos de Instalação Contra Incêndio e Pânico, INC, 

folhas 01/03, 02/03 e 03/03 apresentados e referenciados ao Sistema de 

Detecção e Alarme de Incêndio - SDAI, foram aprovados pelo Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF? Se não, qual a orientação 

para a apresentação deste item nas propostas orçamentárias da licitante e 

também na possível execução do objeto?” 

Resposta: A área técnica esclarece que os projetos já estão pré-aprovados, sendo 

assim deve-se orçar conforme o exposto no edital. Apresenta ainda que, caso haja 

alguma alteração será verificada junto a fiscalização. 

 

Questionamento 2 – “No projeto INC, folha 01/03, estão locados os 

dispositivos de acionamento manual e alarmes áudio visuais integrantes do 

Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio – SDAI, totalizando 8 

dispositivos: 4 acionadores manuais e 4 alarmes áudio visuais. Não consta 

nos projetos apresentados, nenhum detector de fumaça ou de calor. No 

entanto, na planilha orçamentária, no item 06.03.100.1, consta o 

fornecimento e instalação de central de alarme endereçável, com 

capacidade para 1000 dispositivos endereçáveis.  

Devido ao número total de dispositivos referenciados no projeto, comparado 

à capacidade da central de alarme especificada em planilha, esta central, a 

ser fornecida pela licitante, atenderá instalações de SDAI já existentes? Ou 

a especificação desta central será revisada e adequada ao quantitativo de 

dispositivos projetados?” 

Resposta: A área técnica expôs que as licitantes deverão considerar somente o 

projeto. 

 

Questionamento 3 – “No projeto INC, na folha 01/03, não consta o 

encaminhamento da infraestrutura a ser executada para o SDAI, bem como 

não consta a classe do sistema a ser considerada (classe “A” ou “B”), o que 

determinará a quantidade de cabo blindado a ser utilizada, bem como a 

especificação da central de alarme.  

Qual a classe a ser considerada? (classe “A” ou “B”). Qual a orientação para 

a apresentação deste item nas propostas orçamentárias da licitante e 

também na possível execução do objeto?” 



Resposta: Conforme a área técnica, a classe a ser considerada é a Classe B. O 

sistema não tem detecção, é somente por acionamento manual. Completa a 

informação dizendo que na planilha consta a infraestrutura central de alarmes e os 

dispositivos. 

 

Questionamento 4 – “O quantitativo total de infraestrutura, para o SDAI, tais 

como: eletrodutos, conduletes e suportes foram estimados e considerados 

na planilha orçamentária?” 

Resposta: Sobre o assunto a área técnica discorreu: “Caso não esteja constando na 

planilha, a licitante deverá acrescentar. Lembrando que a planilha não é exaustiva, 

sendo necessário análise dos projetos e caderno de especificação.” 

 

Questionamento 5 – “Consta na planilha orçamentária, no item 06.03.600.1, 

fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, com costura, classe 

média, conexão DN 20 (3/4”), instalado em ramais e sub-ramais de gás.  

Existe alguma instalação de gás neste objeto? Este item será considerado 

na formação de preços?” 

Resposta: O item gás deverá ser desconsiderado, segundo a área técnica. 

 

QUESTIONAMENTOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E EMERGÊNCIA 

 

Questionamento 1 – “Os projetos de Instalação Contra Incêndio e Pânico, INC, 

folhas 01/03, 02/03 e 03/03 apresentados e referenciados ao sistema de 

iluminação de emergência, foram aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar 

do Distrito Federal – CBMDF? Se não, qual a orientação para a apresentação 

deste item nas propostas orçamentárias da licitante e também na possível 

execução do objeto?” 

Resposta: A área técnica deste Senac – DF explica que todos os projetos são pré-

aprovados, sendo assim os orçamentos deverão seguir os projetos apresentados. 

Caso haja alguma alteração, esta será verificada junto a fiscalização. 

 

Questionamento 2 – “No projeto INC, na folha 01/03, bem como no projeto 

ELE, folhas 01/06 e 02/06, não consta o encaminhamento, especificação de 



eletrodutos e infraestrutura, tampouco o modo de execução a ser 

considerada para o sistema de iluminação de emergência.  

Qual a orientação para a apresentação deste item nas propostas 

orçamentárias da licitante e também na possível execução do objeto?” 

Resposta: A área técnica deste Senac – DF explica que todos os itens deverão 

compor a planilha orçamentária. 

 

Questionamento 3 – “O quantitativo total de infraestrutura, para o sistema de 

iluminação de emergência, tais como: eletrodutos, cabos, conduletes e 

suportes foram estimados e considerados na planilha orçamentária?”  

Resposta: A área técnica deste Senac – DF lembra que a planilha não é exaustiva, 

sendo assim sempre é necessária a validação com projeto e caderno. 

 

QUESTIONAMENTOS SISTEMA DE HIDRANTES 

 

Questionamento 1 – “Os projetos de Instalação Contra Incêndio e Pânico, INC, 

folhas 01/03, 02/03 e 03/03 apresentados e referenciados ao sistema de 

hidrantes, foram aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal – CBMDF? Se não, qual a orientação para a apresentação deste item 

nas propostas orçamentárias da licitante e também na possível execução do 

objeto?”  

Resposta: A área técnica deste Senac – DF explica que todos os projetos são pré-

aprovados, sendo assim os orçamentos deverão seguir os projetos apresentados. 

Caso haja alguma alteração, esta será verificada junto a fiscalização. 

 

Questionamento 2 – “No projeto INC, folha 01/03, no item 8 da Nota – Sistema 

de Hidrantes, consta a aplicação de 2 mangueiras de 15 metros cada. 

Entretanto na planilha orçamentária, no item 08.01.120.1, consta o 

fornecimento e instalação de 1 mangueira de incêndio de 20 metros.  

Qual a especificação e quantidade da mangueira de incêndio a ser 

considerada?”  

Resposta: Conforme exposto pela área técnica deste Senac – DF, as especificações 

e quantidades encontram-se nos projetos. 



Questionamento 3 – “No projeto INC, folha 01/03, no item 10 da Nota – 

Sistema de Hidrantes, consta a aplicação de esguicho do tipo regulável. 

Entretanto na planilha orçamentária, no item 08.01.120.1, consta o 

fornecimento e instalação de esguicho em latão.  

Qual a especificação do esguicho a ser considerada?”  

Resposta: Conforme exposto pela área técnica deste Senac – DF, as especificações 

encontram-se nos projetos. 

 

Questionamento 4 – “No projeto INC, folha 02/03, consta o esquema de 

ligação das motobombas e o diagrama elétrico do quadro de força e 

comando de acionamento das motobombas, a serem fornecidos para o 

sistema de hidrante. Entretanto, não consta no projeto apresentado, 

tampouco na planilha orçamentária, o ramal de alimentação elétrica, o 

encaminhamento e a infraestrutura, para o quadro de comando e força das 

motobombas.  

Quais são as especificações, encaminhamentos, infraestruturas, cabos 

elétricos e serviços a serem considerados para este item?”  

Resposta: A área técnica explica que o quadro de forças deverá estar ligado 

diretamente no quadro de energia do edifício, deixando todo o sistema em perfeito 

funcionamento. 

 

Questionamento 5 – “Não consta na planilha orçamentária, o fornecimento e 

instalação de quadro de força e comando de acionamento de motobombas.  

Este item será fornecido pelo contratante? Qual a orientação para a 

apresentação deste item nas propostas orçamentárias da licitante e também 

na possível execução do objeto?”  

Resposta: A área técnica lembra que todos os itens deverão ser fornecidos pela 

empresa vencedora do certame e, como a planilha não é exaustiva, a licitante deverá 

incluí-los no planejamento.  

 

 

 

 



QUESTIONAMENTO SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL 

 

Questionamento 1 – “Consta no Projeto Arquitetura, ARQ, na folha 01/01, a 

sinalização podotátil a ser utilizada na execução do objeto. Consta ainda no 

edital, no item 47 do Anexo I – Memorial Descritivo dos Materiais, as 

especificações da sinalização tátil.  

Os itens de sinalização tátil, foram considerados na planilha orçamentária? 

Há alguma revisão deste projeto, na qual é alterada o encaminhamento e 

quantitativo de piso tátil a ser fornecido?”  

Resposta: Segundo a área técnica, o piso tátil a ser considerado é somente na frente 

das escadas e também elevador, além da parte externa do edifício. 

 

 QUESTIONAMENTO PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS 

 

Questionamento 1 – “Com relação a primeira planilha publicada foi retirado o 

item plataforma elevatória Plataforma Elevatória para deficientes físicos 

(conforme projeto).  Questionamento: O SENAC confirma que não será 

necessária a instalação de tal plataforma?”  

Resposta: A área técnica afirma sobre a extrema importância da plataforma 

elevatória. Esta deverá constar dentro da planilha orçamentária conforme projeto. 

 

QUESTIONAMENTOS SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 

 

Questionamento 1 – “Projeto NÃO tem renovação de ar e consequentemente, 

não atende a Norma NBR 16.401. Questionamento: O que devemos seguir o 

projeto feito pelo Senac ou o atendimento a norma técnica?”  

Resposta: A área técnica lembra que neste caso deve-se seguir as orientações dos projetos. 

Ressalta que todas as salas possuem ventilação por janelas. 

 

Questionamento 2 – “2ª Bitolas e quantitativos de tubulações frigoríferas da 

planilha estão incorret O que devemos seguir o projeto feito pelo Senac ou 

o atendimento a norma técnica?”  



Resposta: A área técnica afirma que, para atendimento as normas técnicas, deve-

se seguir o projeto de forma que esteja em conformidade com a norma técnica. 

 

Brasília-DF, 08 de julho de 2020 

Comissão Permanente de Licitação 


