
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Travessa São José, s/n – Bonfim –- Cep: 44.200-00 – 
Santo Amaro/BA CNPJ – 10.764.307/007-08Telefone: (75) 3241-0845 

Portaria nº 13 de 23 de abril de 2013 
 

 1

 

 

QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS 

 

1. Devemos desprezar o tem 9.2.18 da planilha orçamentária referente QGBT, vista 

que não possuímos informações suficientes para elaboração do orçamento? Caso 

negativo, solicitamos diagrama unifilar e especificações técnicas do referido quadro 

para que seja possível a elaboração do orçamento e novo prazo para abertura das 

propostas.  

 R. Não, o diagrama unifilar deve ser proposto posteriormente pela fiscalização, sendo que 

o referido atenderá os quadros dos prédios existentes e os a serem construídos.  

 

2.  Esse mesmo item 9.2.18 da planilha, possui a multiplicação do preço total em 

discrepância como preço unitário. Deveremos desconsiderar esse erro de cálculo, e 

fazer o orçamento considerando a multiplicação correta?   

O item 9.3.1 da planilha orçamentária, contempla 8 (oito) peças de quadro de 

distribuição para disjuntores tripolares com barramento de 300 A. Porém não 

existem projetos com diagrama dos referidos quadros. 

 

   O item 9.3.1 da planilha orçamentaria, contempla 8(oito) peças de quadro de 
distribuição para  disjuntores tripolares com barramento de 3000 A. Porém não 
existem projetos com os diagramas unifilares dos referido quadros 
 
  R. Dever ser considerado o resultado do produto corretamente  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Travessa São José, s/n – Bonfim –- Cep: 44.200-00 – 
Santo Amaro/BA CNPJ – 10.764.307/007-08Telefone: (75) 3241-0845 

Portaria nº 13 de 23 de abril de 2013 
 

 2

3. Devemos desprezar o item 9.3.1da planilha orçamentária referente aos quadros de   
distribuição, visto que não possuímos informações suficientes para elaboração do 
orçamento? Caso negativo, solicitamos diagrama unifilar e especificação quadro 
para que seja possível a elaboração do orçamento e novo  prazo para abertura das 
propostas .  
 

R. Não, alguns desses quadros já existem e novos serão executados, sendo apenas uma 
previsão futura. É correto afirma que custos adicionais não ficaram a cargo da contratada, 
entretanto a fiscalização deve a critério estabelecer o que vem a ser custos adicionais.   

 
 
No projeto de instalações Elétricas ELE 001 existem os seguintes itens , os quais 
não possuem especificações  técnicas, e que não foram contemplados na planilha 
orçamentária : 
• Poste da entrada de energia  

• Transformadores TC 15 KV 
• Suporte para instalação dos TC´S E TP´S 
• Quadro medição  

4.  É correto nosso atendimento que os serviços citados ( fornecimento e instalação)  
não serão de responsabilidade da contratada? Caso negativo, solicitamos 
especificações técnica, e que não foram contemplados na planilha orçamentária e 
contemplação dos novos itens e novo valor da licitação, além de nova data para 
abertura das propostas. 

 
R. É correto afirmar que os custos adicionais não ficaram a cargo da contratada, entretanto 
a fiscalização deve a critério estabelecer o que vem a ser custo adicionais. 

 
5. A visita poderá ser feita por engenheiro eletricista /ou técnico eletrotécnica, face ao 
fato de que o objeto licitação é: Retirada da Sustação elevada e Construção de 
Substação Abrigada com Fornecimento e Instalação de Transformadores de 500 kVA, 
serviços de instalações elétricas? 
 
R. Não, a visita deverá ser feita por um Engenheiro Civil, arquiteto técnico em edificações 
com registro no CREA//BA.  
 
6.  Devemos desprezar o item 9.2.14 da planilha orçamentária referente ao cabo de 
cobre isolado em PVC 1KV de 200 mm? Caso negativo, solicitamos detalhamento em 
projeto do encaminhamento do cabo para que seja possível a elaboração do orçamento 
e novo prazo para abertura das propostas. 
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R. O quantitativo é o indicado na planilha, se houver a necessidade do seu acréscimo será 
aditivado. 
 
7. Na planilha não há indicação do item canteiro de Obra, para administração e 
armazenamento de matérias/equipamentos, e nem vestiário, sanitário e nem refeitório 
para atendimento a NBR 18. Devemos considerar que as referidas áreas e instalações 
serão cedidas pelo órgão ?Caso negativo, deveremos inserir item na planilha, e assim 
sendo, qual seria novo valor do órgão a ser considerado? 
 
R.  A administração do Campus indicara um local para o canteiro de obra. 
 
9. No Edital na página 24 – ítem PLACAS, indica que: “Serão instaladas placas, em 
quantidades e tamanhos, de acordo com as normas e modelos fornecidos pela 
fiscalização, em locais a serem definidos.” Devemos desprezar este serviços, visto que 
não possuímos informações suficientes para a elaboração do orçamento ou seguir a 
quantidade estabelecida no item 1.3 para aditvo ou supressão no decorrer? 
Na planilha não constam o serviço de caixa de drenagem, previsto em projeto , e o 
projeto não contemplam informações detalhadas para realização de serviço. 
 
R. Deve ser seguida a quantidade do item 1.3 
 
9. Na planilha não constam o serviço de caixa de drenagem, previsto em projeto, e o 
projeto não contemplam informações detalhadas para realização dos serviços. 
Devemos desprezar estes serviços, visto que não possuímos informações suficientes 
para elaboração do orçamento? Caso negativo, solicitamos a contemplação do item na 
planilha orçamentária, especificação e técnicas e novo prazo para a abertura proposta. 
 
  R. Não será possível novo prazo da abertura das propostas e caso algum item não seja 

contemplado na planilha, será aditivado.   

 
 10. Não identificamos desenhos relativos a Subestação elevada a ser desmontada;  
 
R .A identificação da substação a ser desmontada ( elevada ) deve ser através da visita no 
local. 
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 11. Não identificamos em Planilha (Anexo III Orçamento Estimativo) os custos 
referentes à esta  atividade; 
 
 R. Os custos referentes ao serviço de remoção de substação elevada estão no item 1 
subitem 1.7 da planilha Anexo III Orçamento Estimativo.  
 
12. Considerando tratar-se de uma sustação de 500 KVA é obrigatório o uso de 
Proteção Secundária      (TC`s+TP+ Relé de Proteção). No desenho fornecido 
verificamos a indicação de TC para esta finalidade, entretanto não identificamos o Relé 
nem tampouco o Estudo do Curto Circuito e Coordenação da Proteção que define os 
ajustes a serem implementados no referido Relé. Outra Opção seria a utilização de 
Disjuntor de Média Tensão On board, no qual já estariam incorporados os TC´s de 
Bucha e o Relé de Proteção. Neste caso estaria faltando o Estudo e o preço do 
Disjuntor teria que ser revisto na planilha;  
 
 R. O estudo e os dados a serem fornecidos pela Coelba devem ficar como atribuição da 
contratada e os custos para uso de proteção secundária serão acrescentados como aditivo a 
critério da fiscalização.  
  
13.  Não identificamos em Planilha (Anexo III Orçamento Estimativo) os custos 
referentes aos TC´S, Relé e o Estudo de Curto Circuito e Coordenação da Proteção. 
 
R. Os custos para os serviços em questão estarão sujeitos a aditivo a critério da fiscalização. 
 

14. O Projeto da SE 500 KVA IFBA Santo Amaro, foi submetido à aprovação da 

COELBA? 

 

R. Não, será submetido pela empresa vencedora do certame. 

 
 

A  
 
Comissão 


