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LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 07/2018 - MODO DE DISPUTA FECHADO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 
OBJETO: Contratação de empresa ou consórcio de empresas para a execução das 
obras de revitalização do Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro – Minascentro, 
no Município de Belo Horizonte/MG. 
 
PROCESSO INTERNO N°: 119/2018 – ECM: 49061.  
 
 

ESCLARECIMENTO  17 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM  13/04/2018 17:54 
 
CIVIL: 
1) Conforme resposta do esclarecimento 10 item 01, que os valores apresentados do 

edital foram consideram em suas composições de custos, a mão de obra e os 
insumos necessários para as atividades prevista.  
Qual os insumos previstos na composição de preço, vai ser exigido?  
 
Na visita técnica detectamos portas de madeiras, portas simples revestida de 
formica, qual o Critério do preço unitário para cada portas se elas tem tamanho 
diversos e características diferente? 
 
Se for necessário recompor peças de Madeira, qual vai ser o critério de exigência da 
recomposição das peças?  
 
O IPHAN vai atuar na fiscalização da restauração de portas e Janelas? 
 
Se não 
 - Podem ser mão de obra comum sem especialização em restauração, sem 
exigência do IPHAN?  
- Se for sim, o IPHAN vai exigir empresa especializada conforme cotação do 
mercado? 
 

Restaurações de portas e Janelas 
Rua: Papa Honório 2850 B: Ouro Minas Belo Horizonte MG 

Restauração e pintura 
Cliente:Prominas Minas Centro  

 
 

 

Orçamento de prestação de serviços    

itens  localizaçao                                      
Descrição de serviços a ser 

 executado em cada esquadrias unid. 
 Valor  

Unitário   valor total  

5 
(1º PV.) Sala 

Auditório Turmalina 

(janela de 2 folhas, de  abrir, 
305x121 cm) Pequenos restauros e 
ajustes para um bom 
funcionamento. Obs. Uma janela 
em estado critico. 

1       5.856,40       5.856,40  

6 
(1º PV.) Fachada 

lado esq. Augusto 
de lima. 

(uma janelas de 2 folhas de 
abrir,(315x125 cm)e 2 de 4 folhas, 
sendo 2 de abrir e 2 fixa, 240x120 
cm) pequenos restauros e ajustes 

1       5.856,40       5.856,40  
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para um bom funcionamento. Obs. 
Uma janela com grande restauro no 
alisar . (critica) 

9 
(1º PV) Fachada lado 

direito augusto de 
lima. 

(uma janela de 2 folhas de 
abrir,(315x125cm) e 2 de 4 folhas, 
sendo 2 fixa e 2 de abrir, 
240x200cm) pequenos restauros e 
ajustes para um bom 
funcionamento. Obs. .(critica). Uma 
delas faltando 3 pingadeiras e com 
um dos montantes quebrado. 
(Critica) 

1       7.320,50       7.320,50  

11 
(1º PV.) fundo 

garagem da 
diretoria. 

(janelas de 4 folhas, 2 de abrir e 2 
fixa, (305x205 cm) Pequenos 
restauros e ajustes para um bom 
funcionamento. Soleira do marco 
danificada precisa ser trocada. Obs. 
(Bem critica). 

1       7.320,50       7.320,50  

17 
(1º PV.) corredor 

jardim inverno 
Safira. 

(janelas de 4 folhas, 2 de abrir e 2 
fixa, (2012x192 cm) Pequenos 
restauros e ajustes para um bom 
funcionamento. Soleira do marco 
danificada precisa ser trocada. Obs. 
(Bem critica). Outra obs. As folhas 
de abrir não se encontra nas 
janelas. 

2       7.320,50     14.641,00  

40 
(1º PV.) Entrada 

principal. 

(porta  de 2 folhas de abrir, 
376x200)  restauro, ajuste pra um 
bom fechamento, faltando pedaço 
no mata junta e pé direito do 
marco solto em uma delas. (critica) 

3       5.856,40     17.569,20  

43 
(2º PV.) Fachada 

praça Cristal frente 
com Santa Catarina.  

(porta de 2 folhas de abrir, 297x198 
cm)Pequenos restauros e ajustes 
para um bom funcionamento. 
Repor uma cremona faltante e 
mata junta quebrado. Critica. 

2       8.784,60     17.569,20  

44 
(2º PV.) Fachada 
praça rubi frente 

com Curitiba.  

(porta de 2 folhas de abrir, 300x210 
cm)Pequenos restauros e ajustes 
para um bom funcionamento. 
Repor uma cremona faltante. 

2       8.784,60     17.569,20  

45 
(2º PV.) entrada 

Guajajaras. 

(porta de 2 folhas de abrir, 300x210 
cm)Pequenos restauros e ajustes 
para um bom funcionamento. 
Repor uma cremona faltante. 

3     10.248,70     30.746,10  

47 1º PV entrada doca 

( porta de entrada, com duas folhas 
de abrir,375x200 cm), ajuste para 
um bom funcionamento,  restauros, 
reposição de 2 pingadeira faltante e 
2 cremonas (copiando modelo 
existente)..obs.. (critica). 

1     11.712,80     11.712,80  
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ATIVOS DE REDE: 
1) No memorial de cabeamento “BHZ_MNCTR_10020_PB_CAB_MDE_000_P01.pdf” 

item 8.2.2 é especificado um switch core com as seguintes características: 
“...Possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) interfaces 10/100/1000BASE-T PoE com 
conectores RJ45...”. Podemos considerar que as 24 portas serem POE no switch 
core é apenas um erro de digitação, pois este rack já possui um switch de borda 
POE e não é usual utilizar porta POE em switch core. Está correto o entendimento? 

 
2) No memorial de cabeamento “BHZ_MNCTR_10020_PB_CAB_MDE_000_P01.pdf” 

item 8.2.4 é especificado o conversor de mídia 10/100/1000 MPS. Na planilha de 
materiais “BHZ_MNCTR_10020_PB_ORC_PQP_000_P0.pdf” item 25.03.04 é 
especificado os transcievers em 10Gb. Como estes dois equipamentos deverão se 
comunicar, entendemos que os dois são incompatíveis. Podemos considerar os 
transcievers em 1Gb para termos compatibilidade entre estes dois equipamentos? 

 
1. CABEAMENTO ESTRUTURADO 

1.1 No item 7 - DESCRIÇÃO DO SISTEMA E SOLUÇÕES ADOTADAS parágrafo 1, 
entendemos que fica excluso da responsabilidade da contratada fornecer, 
contratar ou executar serviços que sejam de responsabilidade de Terceirizados, ou 
seja contratar Links ópticos, fibras ópticas, cabos, infraestrutura, executar 
configurações de ativos de voz, enfim. Está correto o entendimento? 

 
1.2 Patch panel 

Conforme especificado no documento Doc. BHZ_MNCTR 
_10020_PB_CAB.MDE_000_P01 – Item  8.1.1.2 (patch panel não blindado modular 
convencional 24P – descarregado), analisamos o projeto e a planilha de quantidades 
Doc. BHZ_MNCTR _10020_PB_ORC_PQP_000_P0-EB, entendemos que a 
quantidade de tomadas RJ45 especificadas no referido documento de quantidades não 
será suficiente, ou seja teria que ser no mínimo o dobro. Esta correto o entendimento? 

 
1.3 Patch cord 

Para habilitação de um ponto de rede (UTP) é necessário, no mínimo de 02 patch 
cords e em casos específicos (CFTV / Wi-fi) somente de 01 patch cord. Entendemos 
que a quantidade de patch cords apresentada na planilha de material, Doc. 
BHZ_MNCTR _10020_PB_ORC_PQP_000_P0-EB, não corresponde à quantidade 
requerida pela solução/projeto. Como proceder neste caso? 

 
2. CABEAMENTO ÓPTICO 

2.1 Cabeamento Telefônico CI 
Para a solução de cabeamento óptico, item 8.1.3.3 do memorial e no documento Doc. 
BHZ_MNCTR _10020_PB_CAB.MDE_000_P01 – Topologia é tratado somente o Cabo 
Óptico Multimodo (MM) OM4 com 6 fibras 850nm laser Optimizado 50 μm de fibra 
multimodo, no entanto na planilha de planilha de material, Doc. BHZ_MNCTR 
_10020_PB_ORC_PQP_000_P0-EB encontra-se especificado o cabo de 02 fibras 
ópticas. Entendemos que deverá ser padronizado no projeto o cabo de 06 fibras óptica. 
Esta correto o entendimento?. Senão qual a finalidade deste cabo de 02 FO? 

 
3. TELEFONIA 

3.1 Cabeamento Telefônico CI 
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O documento Doc. BHZ_MNCTR _10020_PB_ORC_PQP_000_P0-EB apresenta a 
quantificação do cabo        CI-50-50 (50 pares), porém na topologia são utilizados 
somente cabos CI-50-30 (30 pares). Qual e onde será utilizado o cabo CI-50-50 (50 
pares)? 
 
3.2 Patch Cords Telefonia 
Entendemos que os patch cords de voz, Voice panel, não fazem parte do escopo de 
fornecimento da contratada. Esta correto o entendimento? 

 
3.3 Quadros DG Telefônia _ Portas danificadas 
Entendemos que para a substituição das portas danificadas dos DG`s de telefonia 
existentes deverá ser também considerada a substituição integral do quadro de DG 
respectivo (não vende a porta separada). Esta correto o entendimento? 
 
3.4 Blocos de distribuição e proteção (Entrada Concessionária) 
Entendemos que, conforme mencionado no documento BHZ_MNCTR 
_10020_PB_CAB.DES_002_P01, os blocos de distribuição e os módulos de proteção 
serão especificados, fornecidos e instalados por Terceiros e ou Concessionária. Está 
correto o entendimento?  
 
3.5  Blocos de distribuição 110 IDC 

Entendemos que os blocos de conexão, 05 pares, 110IDC/Connect block para os 
blocos de distribuição a serem instalados no DG Geral estão exclusos do 
fornecimento, uma vez que, não são descritos no Doc. BHZ_MNCTR 
_10020_PB_ORC_PQP_000_P0-EB. Esta correto o entendimento? 
 

4. MATERIAIS DIVERSOS 
 - Analisado o projeto, identificamos que a quantidade de etiquetas para identificação 

dos condutores, principalmente dos pontos de rede (cabos) UTP e caixas (espelhos) 
UTP, não são suficientes. Como proceder neste caso? 

 
 - Durante a análise do projeto de cabeamento, infraestrutura, não foram identificadas as 

quantidades dos seguintes materiais (Anel guia, braçadeira unha, suportes, tirantes, 
buchas, parabolt`s e fixações). Como proceder nesta circunstância? 

 
No item 10, tópico 1, é adotada a solução resistente à ação do fogo 
indiscriminadamente, ou seja em todas e quaisquer passagens interambientes. Os 
cabos ópticos, de rede e elétricos utilizados no projeto já possuem a característica de 
inibição de fumaça assim como também de fogo. Entendemos que a aplicação 
“indiscriminada” da solução antichama em toda e qualquer passagem de cabos (furos) 
somente ampliará o custo de investimento da obra. Esta correto o entendimento? Não 
seria melhor o projetista especificar/delimitar em quais pontos críticos (locais e 
quantidades) deverá ser feito o uso da solução? 
 
RESPOSTAS: 
 
CIVIL:  
1. Os insumos previstos na composição de preço foram todos aqueles necessários para 
calafetação, restauração das trincas, confecção de pingadeiras faltantes e pinturas nas 
partes reformadas conforme especificado nos documentos técnicos. 
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Cada porta existente tem características e necessidades de reparo distintas. Em função 
dos variados serviços a serem executados em cada uma, foi adotado na composição de 
preços unitários um valor médio para os itens 17.15 e 17.16, extraído de cotações de 
mercado realizadas. 
 
Devem ser executadas as atividades indicadas nos documentos técnicos de modo a 
reestabelecer a estética e funcionalidade dos itens a serem recompostos. 
 
Não. Deverá ser utilizada mão de obra adequada e qualificada para a realização das 
atividades previstas na documentação técnica. 
 
ATIVOS DE REDE: 
1. Sim, está correto o entendimento. 
 
2. Não, considerar as especificações técnicas constantes da planilha de quantidades e 
preços. 
 
CABEAMENTO ESTRUTURADO 
1.1.  A contratação definitiva de provedores e concessionárias de serviços públicos de 
telecomunicações não fazem parte do escopo da obra. 

 
1.2. Não, o entendimento está incorreto. Somente nos patch panels serão necessários 
estes conectores para os pontos distribuídos, pois os mesmos são especificados 
descarregados. 
Os voice panels especificados já contém os conectores e deverão atender diretamente 
ao cabeamento para os pontos de voz 
 
1.3. Foram especificados os patch cords de jumpeamento nos racks. Tais patchs cords 
são suficientes para certificação e validação dos pontos até as tomadas de utilização 
dos usuários 
 
CABEAMENTO ÓPTICO 
2.1. Não, o entendimento está incorreto. O cabo de 2 fibras ópticas é para comunicação 
entre a central de detecção de incêndio e o painel repetidor. 
 
TELEFONIA 
3.1. Os cabos de 50 pares foram previstos em quantidades reduzidas como previsão 
para posterior ligação de equipamentos. 
 
3.2. Não, o entendimento está incorreto. Os voice panels deverão ser fornecidos e 
instalados conforme consta na planilha de quantidades e preços. A saída para as 
tomadas deverá ser a partir diretamente dos mesmos. 
 
3.3. Não, o entendimento está incorreto. As caixas de telefonia existentes deverão ser 
mantidas para serem utilizadas como passagens das novas redes. 

 
3.4. Não, o entendimento está incorreto. Os blocos especificados deverão ser fornecidos 
e instalados para recebimento dos sinais de entrada de TI, por meio de terminação 
direta ou jumpeamento. 
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3.5. Não, o entendimento está incorreto Os blocos e seus devidos conectores 
deverão ser fornecidos e instalados conforme previsto na documentação técnica. 
 
MATERIAIS DIVERSOS 
Deverão ser fornecidas as etiquetas de identificação de pontos terminais, conforme 
previsto em projetos e na planilha de quantidades e preços. A instalação e identificação 
dos condutores deverá obedecer aos requisitos normativos necessários para a 
certificação das instalações. 
 
Todas as infraestruturas (eletrocalhas, eletrodutos e leitos) foram quantificadas e 
especificadas na planilha de quantidades e preços contemplando todos os elementos de 
fixação e conexões. 
 
O entendimento está incorreto. Os locais necessários para a “Obturação das passagens 
horizontais e verticais de infraestruturas entre ambientes, utilizando material 
incombustível não propagador de chamas” estão indicados nas plantas baixas dos 
projetos e foram quantificados conforme item 09.14.03 da planilha de quantidades e 
preços. 
 

 
 

ESCLARECIMENTO  18 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM  16/04/2018 15:20 
 
Solicitamos esclarecimentos da Licitação 07/2018 conforme abaixo: 
 

1- O item 05.09 - P9-Desmontar Piso elevado drenante tipo deck em placas pré-
moldadas de concreto, existente no local e apoiado sobre estrutura tubular de 
concreto pré- moldado. Os apoios estruturais de concreto deverão ser fixadas na 
laje de piso existente com selante flexível, ref Selante de poliuretano flexível PU 
RO flex ou similar. 
Perguntamos: Como será pago a recolocação? 
 

2- Nos itens 13.03 e 13.04 bancadas em granito estão previstos testeiras e 
rodabancas com altura de 20cm e nos projetos mostram altura de 30cm. 
Perguntamos: Como será pago a diferença? 

 
3- Nos itens 17.05, 17.06, 17.09, 17.10, 17.11, 17.13 e 17.17, portas de madeira e 

de alumínio bem como está previsto nos projetos, tem especificado o sistema de 
mola ref. ED100 da DORMA num total de 39 unidades, porém, o preço de uma 
mola é cinco vezes maior do que o preço da porta completa. 
Perguntamos: Como serão pagos estes itens? 

 
4- No item 17.01 - PN1-Porta prancheta de abrir para fora, 82x210cm, puxador nas 

duas faces, acabamento da folha e marco em madeira para pintura, ou similar. 
Maçaneta: Linha Heritage, CJ. 602, acabamento cromado acetinado Ref.: La 
Fonte Assa Abloy ou similar. Fechaduras: Linha Heritage, CJ. 602, acabamento 
cromado acetinado entrada tipo externa. Ref.: La Fonte Assa Abloy ou similar. 
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Dobradiças: Tipo 85 com anéis 3 x 2,5, em latão acabamento cromado acetinado. 
Ref.: La Fonte Assa Abloy ou similar.”, não contempla em sua descrição o preço 
da chapa em aço inox acabamento escovado, conforme NBR 9050 e projeto 
030/34 de arquitetura. 
Perguntamos: Como serão pagos estes serviços? 

 
RESPOSTAS: 
 
1. Na composição de preço estão previstos os custos de mão de obra e insumos para 
esta atividade, conforme indicado no Caderno de Encargos (página 10/22). 
 
2. Considerar as especificações técnicas constantes da planilha de quantidades e 
preços. 
 
3. Os itens cuja especificação contempla o sistema de mola hidráulica aérea ref. ED100 
da DORMA ou similar são: 17.05, 17.06, 17.09, 17.10, 17.11, 17.13 e 17.18, totalizando 
28 unidades.  
 
O preço da referida mola foi considerado nas respectivas composições de preço unitário 
destes itens. 
 
4. Na composição de preços está contemplada os insumos e mão de obra necessárias à 
execução desta atividade. 
 
 
Belo Horizonte, 17 de abril de 2018. 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 


