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CONCORRÊNCIA Nº 1/2018 

 
PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implementação do projeto de arquitetura 
promocional denominado “OLIMPIADA DO CONHECIMENTO 2018”, composto pelos ambientes 
expositivos, stands demonstrativos e atividades complementares e o Encontro Nacional da Indústria - 
ENAI, tudo doravante, reconhecido simplesmente como EVENTO. 
 
 
PERGUNTA 1 – Saber o Valor referência total para esta concorrência. 
 
RESPOSTA 1 – O valor de referência utilizado é de R$ 54.400.000,00 (cinquenta e quatro milhões 
e quatrocentos mil reais), obtido através de pesquisa de preços ao mercado. 

 
 
PERGUNTA 2 – Receber a planilha com o valor referência de cada item. 

 
RESPOSTA 2 – A planilha com os valores de referência de cada item é peça integrante do 
processo que instrui a licitação, estando à disposição de qualquer interessado mediante à 
solicitação de vistas junto à Comissão Permanente de Licitação. 
 

 
 
Item – 5.1 ÁREA DE ALIMENTAÇÃO FOOD TRUCK - ÁREA: 2.145m²  
PISO: Piso em forração grama sintético na cor verde, em bom estado de conservação, sem manchas, 
sem rasgos, sem marcas, aplicado diretamente sobre piso do local. 
DECKS: Mesa de madeira construído através de sarrafos e chapas de MDF cru com acabamento em 
verniz fixadas através de correntes de metal fixado no pergolado de madeira da estrutura. 
 
PERGUNTA 3 – Área Alimentação Food Truck 
- Piso forração em grama sintética > confirmar a quantidade solicitada 
- Mobiliário construído = Mesa de Madeira a ser fixada no teto do pergolado por meio de correntes – 20 
uni > confirmar dimensões 
 
RESPOSTA 3  
Piso forração: 900m² 
Dimensões da Mesa: 2,00m x 1,00m  
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Item – 4.4 GRAND PRIX SESI SENAI DE INOVAÇÃO - ÁREA: 445 m²  
PALCO: Construído através de sarrafos e chapas de MDF, revestido de bagum na cor branco, com 
instalação de painel de led. Palco no tamanho de 4,00 x 3,50m. 
 
PERGUNTA 4 – Escola Inteligente - Grand Prix SESI SENAI 
- Fundo de Palco > especificar as dimensões 

- Fechamento do Pilar existente, coluna com revestimento em carpintaria e bagun branco > especificar 
dimensões das colunas e pé direito 
 
RESPOSTA 4  
- Fundo de Palco: 4,00m x 3,50m 
- Dimensões das Colunas: 0,55m x 0,55m   e pé direito 4,00m 
 
 

Item – 1.17 INFRA ESTRUTURA DE REDE LÓGICA  
Introdução: O evento necessita de uma ampla cobertura do sinal WiFi, interconexão de diversos 
dispositivos de informática a rede local da Olimpíada do Conhecimento e ramais telefônicos localizados 
em diversas salas. Estas interconexões deverão ser feitas através de cabos de rede (metálico e óptico) 
e cabos telefônicos, conforme descrições e quantitativos do Caderno de Especificações Técnicas. 
**Os equipamentos de TI necessários para o serviço de WiFi, rede local e telefonia não são de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
PERGUNTA 5 – No item 1.17 informa que os equipamentos de TI não são da nossa responsabilidade 
enquanto em todos os lugares/áreas tem a descrição de que precisamos prover internet (em alguns 
informando a velocidade, quantidade de pontos, pontos, etc.). Acredito que devemos prover toda a 
internet, estamos certo? 
 
RESPOSTA 5 – São de responsabilidade da CONTRATADA: As interligações dos computadores, 
notebooks, impressoras, painéis de LED, videowalls, totens e demais equipamentos de TI aos 
racks de Telecomunicação, incluindo o próprio rack, conforme os tópicos Cabo de Rede e 
Telefônico, Rack de Telecomunicação e Quantitativos, especificados no Anexo 1-A Caderno de 
Especificações Técnicas – Memorial Descritivo. 
 

 
 
PERGUNTA 6 – HIDRÁULICA (ÁGUA E ESGOTO) 
- Das áreas abaixo, quais os pontos que são existentes na estrutura do pavilhão que tem capacidade 
de fornecimento de água e esgoto para o Projeto? 
- Em quais áreas teríamos que prever equipamentos (bombas, bags ou caixas d’água) extras para 
esse fornecimento? 
As áreas são: 2.17. Restaurante / Pórtico do Restaurante; 3.2. Casa Inteligente; 3.3. Recursos 
Naturais; 3.4. Construção de Habitação; 3.6. Indústria; 3.7. Atenção à Saúde; 3.9. Confeitaria 
3.15. Unidades Móveis; 4.16. Inova Senai / Hacktaton. 
- É possível enviar a planta do pavilhão em DWG, ou outra que contenha as informações sobre a 
localização dos pontos de HIDRÁULICA (água e esgoto)? 
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RESPOSTA 6  
- Não há pontos de hidráulica distribuídos no Centro de Convenções CICB, conforme demanda 
do projeto; somente rede geral observável durante a inspeção in loco.  
- Prever equipamentos para todas as áreas que o projeto demandar, como solução técnica de 
montagem (Projeto Executivo) 
- As plantas do pavilhão podem ser obtidas diretamente com o CICB. 

 
 
Item – 5.1. O Envelope “C” conterá a "Proposta de Preços", observando o modelo constante no Anexo 
VIII, datada, impressa e assinada, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas.  
 
PERGUNTA 7 – No Edital o ANEXO VIII é a minuta de contrato, está correto? Ou devemos apresentar 
os anexos IV e V somente? 
RESPOSTA 7 – Nos documentos anexos do edital, tanto a minuta do contrato quanto a proposta 
de preços, estão numeradas erroneamente como Anexo VII. Portanto no envelope de Proposta 
de preços deverão constar os anexos IV - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS, V – PLANILHA DE 
PREÇOS POR ÁREA TIPIFICADA e VIII – PROPOSTA DE PREÇOS. 
Esclarecemos que em decorrência do erro de digitação exposto acima, devem ser consideradas 
as seguintes renumerações: 
 
          Anexo VIII – Proposta de Preços 

Anexo IX – Minuta de Contrato 
Anexo X – Modelo de Curriculum Vitae 

 
 

 
 

Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência. 
 

 
Brasília, 24 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 


