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ADENDO IV – 06/10/2015 
ESCLARECIMENTOS AOS LICITANTES 

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
  
 Considerando os questionamentos apresentados por licitante interessada em 
participar da concorrência em epígrafe, apresentamos os esclarecimentos abaixo: 
 
Questionamento 01 : A administração local não consta na planilha de quantitativo, mas foi 
mencionado no caderno de encargos. Onde deve ser inserido o percentual de Adm. Local? 
 
Resp: Considerar valor em sua proposta de preços, lembrando que: A planilha de 
quantitativos apresentada pelo Sesc Servirá meramente como referência, cabendo aos 
concorrentes efetuarem seus próprios estudos e levantamentos de qualidade para a melhor 
e completa execução da obra, podendo dessa forma, inserir, excluir, diminuir ou aumentar a 
quantidade de unitários, uma vez que o Contrato a ser firmado será o de Empreita Global. 
 
Questionamento 02: As venezianas são de que tipo de material ( item 4.5.1 - Planilha de 
quantitativos) ? 
 
Resp: Metálica. 
 
Questionamento 03: Os subitens 4.8.7 e 4.8.21 da planilha, ambos são transformadores 
potencial de 15kv de proteção, sendo que 01 deles menciona o texto " Fornecido pela 
Celpa", existe diferença entre eles?  
 
Resp: O subitem 4.8.7 faz parte do escopo da licitação; o subitem 4.8.21 não faz parte do 
escopo da licitação. 
 
Questionamento 04: Já que no subitem 7.1 da planilha pede-se a mão de obra para 
instalação de equipamentos (transformadores e demais componentes) inclusive serviço de 
mão de obra civil, todos os itens anteriores devem ser colocados apenas insumos (sem mão 
de obra) ?   
 
Resp: Considerar serviço de mão de obra geral. 
 
Informamos que os questionamentos foram encaminhados ao setor técnico, o qual 
emitiu o esclarecimento correspondente acima. 
 

A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 

quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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