
 

 

Em relação ao edital do Pregão Eletrônico nº 17/2016, onde o objeto é: Contratação de empresa especializada 

em serviços de remanejamento, fornecimento e instalação de infraestrutura de rede de dados, voz e elétrica, 

para o Térreo, Sobreloja, 1º ao 6º anda do Edifício Sede da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 

Distrito Federal – CODHAB/DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência 

constante do Anexo I do Edital. Solicitamos os seguintes esclarecimentos: 

     Verificamos que nas planilhas apresentadas nos itens 4.1 Infraestrutura de Rede de 

Voz na folha 201 e 4.3 Infraestrutura de Rede Elétrica na folha 203 do Edital de 

Licitação, pedem folga de 40% no dimensionamento das eletrocalhas, porém 

entendemos que as dimensões das mesmas apresentadas na Planilha Orçamentária 

Detalhada do Anexo 1.d, já estão considerando a folga referida nas planilhas 4.1 e 4.2 

acima. Estamos corretos em nosso entendimento? 

2.       Em relação à Planilha – Infraestrutura de Rede Elétrica do Anexo 1.c na folha 222 

apresentam o Item 1 e o Item 2 com a mesma descrição (Serviço de instalação de pontos 

de tomadas elétrica não estabilizada), porém com quantidades diferentes, entendemos 

então que houve um erro de digitação e que no Item 02 onde lê-se “não estabilizada” 

entenda-se “estabilizada” somente. Estamos corretos em nosso entendimento?  

3.       Em relação ao Item 3.7.5 da Planilha Orçamentária Detalhada do Anexo 1.d cuja a 

quantidade apresentada é de 590, verificamos que essa quantidade não atende à 

demanda de pontos do projeto que é de 1116 pontos, onde a quantidade de peças 

também deveria ser de 1116 uma vez que será usada uma tomada por ponto. Estamos 

corretos em nosso entendimento? 

4.       Em relação ao prazo de execução, entendemos que o escopo completo (todos os 

serviços) deverá ser executado em um prazo não superior à 90 (noventa) dias, onde 

todas as ordens de serviços serão emitidas dentro de prazo exequível para entrega do 

serviço no prazo acima. Estamos corretos em nosso entendimento? 

5.       Como o fornecimento dos materiais ofertados pela contratada deverão ser novos e 

com garantia de 05 anos, entendemos que os materiais fornecidos pela contratante 

também serão novos. Estamos corretos em nosso entendimento?      

 No aguardo de um posicionamento deste órgão, desde já, agradecemos. 

 

Att, 

Cícera Mota 

Departamento Comercial  

 
 
Prezados, 
 
Segue abaixo os esclarecimentos dos questionamentos: 
 



Questionamento 1 - Verificamos que nas planilhas apresentadas nos itens 4.1 

Infraestrutura de Rede de Voz na folha 201 e 4.3 Infraestrutura de Rede Elétrica na 

folha 203 do Edital de Licitação, pedem folga de 40% no dimensionamento das 

eletrocalhas, porém entendemos que as dimensões das mesmas apresentadas na 

Planilha Orçamentária Detalhada do Anexo 1.d, já estão considerando a folga referida 

nas planilhas 4.1 e 4.2 acima. Estamos corretos em nosso entendimento? 

Resposta: Os projetos foram dimensionados prevendo a folga de 40% das eletrocalhas. 

O entendimento da empresa está correto. 

 

Questionamento 2 - Em relação à Planilha – Infraestrutura de Rede Elétrica do Anexo 

1.c na folha 222 apresentam o Item 1 e o Item 2 com a mesma descrição (Serviço de 

instalação de pontos de tomadas elétrica não estabilizada), porém com quantidades 

diferentes, entendemos então que houve um erro de digitação e que no Item 02 onde lê-

se “não estabilizada” entenda-se “estabilizada” somente. Estamos corretos em nosso 

entendimento? 

Resposta: O item 02 esta correto. No item 01 deverá ser considerado: Serviço de 

instalação de pontos de tomada elétrica estabilizada. Essa alteração não afetara o valor 

global dos serviços. O quantitativo de ambos os itens está correto. 

 

Questionamento 3 - Em relação ao Item 3.7.5 da Planilha Orçamentária Detalhada do 

Anexo 1.d cuja a quantidade apresentada é de 590, verificamos que essa quantidade 

não atende à demanda de pontos do projeto que é de 1116 pontos, onde a quantidade 

de peças também deveria ser de 1116 uma vez que será usada uma tomada por ponto. 

Estamos corretos em nosso entendimento? 

Resposta: A quantidade de pontos está correta. Como a CODHAB não irá adquirir 

novo mobiliário, na execução do serviço poderá ser utilizado às tomadas existente. 

Lembrando que o cabeamento elétrico deverá ser substituído. 

 

Questionamento 4 - Em relação ao prazo de execução, entendemos que o escopo 

completo (todos os serviços) deverá ser executado em um prazo não superior à 90 

(noventa) dias, onde todas as ordens de serviços serão emitidas dentro de prazo 

exequível para entrega do serviço no prazo acima. Estamos corretos em nosso 

entendimento? 

Resposta: Todas as ordens de serviços serão emitidas dentro do prazo. 

 

Questionamento 5 - Como o fornecimento dos materiais ofertados pela contratada 

deverão ser novos e com garantia de 05 anos, entendemos que os materiais fornecidos 

pela contratante também serão novos. Estamos corretos em nosso entendimento? 

Resposta: A CODHAB não irá fornecer material, todo material deverá ser fornecido 

pela empresa. A CODHAB irá fornecer os equipamentos de cabeamento estruturado 

(rack, patch panel, switch...), que hoje esta sendo utilizado pela companhia.  

 


