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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NF 1046-19 

 
 

REFORMA DO POLIAMBULATÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DA 
ITAIPU, EM FOZ DO IGUAÇU – PR 

 
ADITAMENTO 3 

 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1046-19, a ITAIPU, responde perguntas realizadas por 
interessadas nesta licitação. 
 

PERGUNTA 1 

O item 04.06 do Anexo II – Orçamento Estimado consta o fornecimento e a aplicação 

(lançamento, adensamento e acabamento) de concreto usinado fck 25 MPa com preço unitário 

de R$ 58,66. Acreditamos que houve um erro de digitação porque o valor apresentado é 

irrisório comparado aos preços praticados no mercado. Isso será corrigido? 

 

RESPOSTA 

Assiste razão ao interessado, o preço unitário e o preço total do subitem 4.06 do Orçamento 

Estimado estão incorretos e serão alterados. Favor reportar-se a letra “A” do Item II deste 

Aditamento. 

 

 

PERGUNTA 2 

Os itens 07.01 e 07.02 do Anexo II – Orçamento Estimado tratam de alvenaria de tijolo 

cerâmico furado na horizontal, o primeiro item com espessura de parede de 19cm e o segundo 

com 14cm, no entanto os valores estão R$ 75,97 e R$ 109,91 respectivamente. No Anexo I – 

Especificações Técnicas tem-se “Serão utilizados blocos cerâmicos de vedação com 6 (seis) 

furos na dimensão 09x14x19cm ou blocos cerâmicos de 14x09x19cm, conforme os itens 4.01 e 

4.02 da Planilha de Preços”. Os valores da planilha estão corretos? A parede mais grossa 

(espessa) é mais barata que a mais fina (menos espessa)? Os tamanhos dos tijolos são 

9x14x19cm e 14x19x24cm conforme a planilha, ou somente 9x14x19cm conforme a 

especificação? É possível ofertar outro tamanho de tijolo, desde que a espessura da parede se 

mantenha conforme solicitado? 

 

RESPOSTA 

Realizada correção do subitem 7.7.1.1 do Anexo I do CBC - Especificações Técnicas. Favor 

reportar-se a letra “C” do Item II deste Aditamento. 

 

 

PERGUNTA 3 

No projeto 3212-DC-12450-P11 que apresenta o detalhamento das bancadas, nas vistas das 

bancadas é possível observar altura de 80cm com o tampo de granito ou inox com 3cm e o 

espelho com 10cm. Assim a altura da bancada será de 83cm. Haverá algum pé ou estrutura que 

não se pode visualizar nesse projeto sobre o móvel? Caso afirmativo: 1.1 - Qual o material 

desse pé ou estrutura e seu acabamento? 1.2 - Onde o custo com esse pé deverá ser 

computado? Caso negativo: 1.3 – O móvel de mdf ficará em contato direto com o piso? 
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RESPOSTA 

Os móveis que serão apoiados sobre o piso deverão ter rodapé de MDF e sapatas niveladoras. 
Este custo deverá ser previsto no preço unitário de cada item das bancadas na Planilha de 
Preços. 
 

 

PERGUNTA 4 

O projeto 3212-DC-12450-P09 apresenta uma planta baixa onde é possível verificar que o piso 

porcelanato é feito de uma vez só, em toda a edificação, sem cortes nas paredes. Já no 

projeto 3212-DC-12450-P10 a planta de forro mostra que cada sala deve ser feita 

separadamente, até para centralização das luminárias. No entanto, nos cortes (projeto 3212-

DC-12454-P14) não conseguimos identificar a altura final das paredes, porque aparentemente 

elas terminam no forro. Poderiam detalhar melhor essa execução, qual a ordem dos serviços a 

serem executados? Será permitido executar todo o piso de uma vez, depois fazer as paredes? 

Será permitido executar todo o forro de uma vez e depois fazer as paredes? Qual é a altura 

final das paredes? As paredes se apoiam em alguma estrutura existente no telhado? 

 

RESPOSTA 

O assentamento do revestimento do piso em porcelanato deverá ser executado de uma única 

vez, conforme apresentado no projeto de paginação do piso (projeto 3212-DC-12450-P09). 

Sobre o revestimento de porcelanato deverá ser instalada as paredes de drywall conforme 

planta executiva de construção (projeto 3212-DC-12450-P03). O forro deverá ser instalado após 

a execução das paredes de drywall, conforme projeto de paginação do forro (projeto 3212-DC-

12450-P10). As paredes de drywall deverão ter altura de aproximadamente 266 cm, estas 

deverão passar no máximo 10 cm acima do nível do forro, somente para fixação dos perfis do 

forro. Não está prevista a fixação das paredes de drywall na estrutura da cobertura. 

 
 

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1046-19, a ITAIPU: 
 
 
A) altera o preço unitário e o preço total do subitem 4.06 do Orçamento Estimado, Anexo I 

do CBC: 
 
DE: 
preço unitário - R$ 58,66 
preço total - R$ 586,60 

 
PARA: 
preço unitário  - R$ 402,68. 
preço total - R$ 4026,80 

 
 
B) disponibiliza como anexo neste  Aditamento a versão corrigida do Orçamento Estimado, 

Anexo II do CBC; 
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C) altera  o subitem 7.7.1.1 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC,  
 
DE:   
Serão utilizados blocos cerâmicos de vedação com 6 (seis) furos na dimensão 09x14x19cm ou 
blocos cerâmicos de 14x09x19cm, conforme os itens 4.01 e 4.02 da Planilha de Preços. 
 
PARA:   
Serão utilizados blocos cerâmicos de vedação com 6 (seis) furos na dimensão 09x14x19cm ou 
blocos cerâmicos de 14x19x24cm, conforme os itens 7.01 e 7.02 da Planilha de Preços. 
 

 
D) Esclarece, com relação a letra “C” anterior, que  os valores unitários do Orçamento 

Estimado estão corretos. Devido a dimensão do bloco cerâmico, considerado para 
parede de 14 cm de espessura, é necessário uma quantidade de blocos maior, além da 
maior quantidade de horas de oficial e auxiliar de oficial para o assentamento destes 
blocos. 
Poderão ser utilizadas outras dimensões de bloco cerâmico, desde que atendam a 
espessura da parede especificada nos itens da Planilha de Preços. 
 
 

E) disponibiliza como anexos neste  Aditamento os Projetos Elétrico/Dados enumerados 
abaixo:  
  
3212-DC-12453-P01 R3 
3212-DC-12453-P02 R0 
3212-DC-12453-P03 R0 
3212-DC-12453-P04 R2 

 

 

III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 1046-19. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico    Data: 19 de agosto de 2019 

 
 
  
 
 


