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CONCORRÊNCIA BRDE Nº 2016/184 

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO – 01 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica, sob o regime de empreitada por preço global, para a 
prestação de serviços de RESTAURAÇÃO interna, incluindo materiais e mão-de-obra, no 1º 
andar – sobreloja, de área construída de 244,50m², localizado no imóvel da Agência do 
BRDE em Porto Alegre/RS, localizada na Rua Uruguai, 155, Centro Histórico, de acordo com 
as especificações técnicas constantes no Anexo I – Projeto Básico e demais Anexos.  

Questionamentos encaminhados por: i9 ENGENHARIA EIRELI 

 

– Retirada de divisórias e regularização de rebocos;  
- Estas divisórias serão reaproveitadas  em outro andar ou descartadas? 
RESPOSTA: Serão descartadas. 
 
- Sendo descartada (fora do prédio), não tem custo na planilha para descarte 
(transporte/caçamba de entulho). 
RESPOSTA: O BRDE contratará empresa somente para o transporte do entulho.  
A retirada dos materiais e carga desses ficará sob responsabilidade da empresa 
vencedora do presente certame.   
Não é possível a utilização de caçamba de entulho permanente no local onde o BRDE 
está localizado (centro histórico). 
 
 
- Retirada de revestimento de pisos (carpete e forração) – este item no consta na 
planilha orçamentária. 
 
- Sendo descartada (fora do prédio),  Não tem custo na planilha descarte 
(transporte/caçamba de entulho). 
RESPOSTA: Idem resposta acima. 
 
- Retirada de aparelhos de ar condicionado 
 
- Não consta na planilha os serviços de retirada de drenos, dutos, linhas de ar condicionado. 
RESPOSTA: Consta no item 2.1.1 – Readequação elétrica e enfiação. 
 
- Estes aparelhos serão descartados?  E ou transportado para outro andar internamente? 
RESPOSTA: Aparelhos serão reaproveitados e enviados para a empresa de 
manutenção contratada pelo BRDE.   
 
- Desmontagem/Retirada  de Móveis 
 
- Não consta em planilha os serviços de desmontagem e retirada de móveis. 
RESPOSTA: O BRDE providenciará a retirada de móveis. 
 
- Estes móveis serão descartados? E ou transportado para outro andar internamente? 
RESPOSTA: O BRDE transportará esses móveis para seu depósito. 
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- Instalações elétrica 
- Na readequação elétrica acreditamos a necessidade de projeto elétrico, este projeto será 
fornecido e ou deverá ser projetado atendendo as necessidades? 
RESPOSTA: Deverá ser projetado pela empresa vencedora do certame atendendo as 
necessidades. 
 
- Ar condicionado 
 
- Na readequação de ar condicionado acreditamos a necessidade de projeto elétrico, este 
projeto será fornecido e ou deverá ser projetado atendendo as necessidades? 
RESPOSTA: Deverá ser projetado pela empresa vencedora do certame atendendo as 
necessidades. 
 
- Os dutos ou redes frigorigenas, drenos e alimentadores elétricos deverão ser instalados 
para atender a demanda dos equipamentos, neste caso deverá ser dimensionado e 
informado por projeto para o custeamento. 
RESPOSTA: Deverá ser projetado pela empresa vencedora do certame atendendo as 
necessidades. 
 
- Luminárias LED, 4 x 9w externa com refletor 
 
- Não contempla neste item na planilha o quantitativo de fiação, interruptores e tubulação. 
RESPOSTA: Custo consta no item 2.1.3 – Luminárias LED (considerar luminárias com 
tubulação aparente). 
 
- Copa  
 
- Consta na planilha em mármore e balcão e no projeto básico referencia granito. Não informa 
cor de granito? 
RESPOSTA: Cor de granito preto. 
 
Sem quantitativo de revestimento de pastilha, iluminação, rede hidro sanitária, torneira 
(modelo)? 
RESPOSTA: O BRDE tem disponível em seu depósito e fornecerá a torneira, luminárias 
e o revestimento de pastilha. 
Apesar da rede hidro sanitária não estar descrita na planilha, seu custo foi considerado 
no item 2.3.1.  
 

- Janelas 
 
- Sendo descartada (fora do prédio),  Não tem custo na planilha descarte transporte/caçamba 
de entulho). 
RESPOSTA: O BRDE contratará empresa somente para o transporte do entulho. A 
retirada dos materiais e carga desses ficará sob responsabilidade da empresa 
vencedora do presente certame.   
Não é possível a utilização de caçamba de entulho permanente no local onde o BRDE 
está localizado (centro histórico). 
 
- Madeiras 
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- Peitoril de madeira da escada, não consta referência de madeira e espessuras, mesmo 
baseadas nas existentes onde instaladas a mais de 50 anos. Neste caso sendo madeira do 
mesmo modelo e qualidade ficará com tonalidade diferente, devido ao desgaste pelo tempo. 
RESPOSTA: A tonalidade não será observada. 
 
- Forro 
 
- Pintura na planilha consta metragem em pintura pva fosca preta, no projeto básico consta 
acrílico fosco. Qual devemos acatar para orçamentação? 
RESPOSTA: Considerar PVA FOSCA PRETA. 
 
O Custo do descarte do forro a ser retirado não está contemplado na planilha orçamentária. 
RESPOSTA: O BRDE contratará empresa somente para o transporte do entulho.  
A retirada dos materiais e carga desses ficará sob responsabilidade da empresa 
vencedora do presente certame.   
Não é possível a utilização de caçamba de entulho permanente no local onde o BRDE 
está localizado (centro histórico). 
 
- Ao retirar o forro, todas as instalações embutidas no mesmo também serão retiradas?  
Neste caso, não consta na planilha orçamentária o custo destas remoções, como de dutos de 
ar condicionado, luminárias, eletrodutos, fiações existentes. 
RESPOSTA: Custo consta no item 3.1.2.1 – Retirada e Pintura. 
O BRDE contratará empresa somente para o transporte do entulho.  
A retirada dos materiais e carga desses ficará sob responsabilidade da empresa 
vencedora do presente certame.   
Não é possível a utilização de caçamba de entulho permanente no local onde o BRDE 
está localizado (centro histórico). 

 

 

Porto Alegre, 23 de março de 2017. 

 

Fernando Delgado Capitão 

Comissão Permanente de Licitações 


