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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO 
referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
PERGUNTA 01:  
Com relação às "marcas" dos equipamentos especificadas no edital: Módulos solares Canadian e 
Inversores ABB. É obrigatório o uso destas marcas / modelos ou serão aceitos equipamentos 
similares de outros fabricantes? 
 
 
RESPOSTA 01:  
O projeto do Sistema fotovoltaico está aprovado na concessionária (Copel), para esta aprovação foi 
necessário a indicação das marcas dos equipamentos, sendo assim, as marcas não podem ser 
alteradas, podendo o projeto perder a validade da aprovação. 

 
PERGUNTA 02:  
Analisando o edital identificamos no item 13 do anexo 2 a seguinte informação 
13. Prazo de entrega e vigência da contratação: 
a) fica estabelecido o prazo de execução de até 30 (trinta) dias corridos para entrega do objeto 
contratual, sem interrupção e prorrogação, contado a partir da data de assinatura do instrumento 
contratual. 
Entendemos que esse prazo de 30 dias para entrega do objeto torna o projeto inexequível, devido a 
necessidade de um período de projeto executivo completo, tramites de logística e principalmente pelo 
prazo que envolve a concessionária de energia responsável pela aprovação da conexão com a rede 
local, que por legislação pode levar até 37 dias desde o pedido de acesso até a substituição do 
medidor de energia. 
 
 
RESPOSTA 02:   
Informamos que o projeto já se encontra aprovado junto a COPEL e este já possui informações 
suficientes para execução; considera-se o prazo de 30 dias para execução dos serviços (instalações 
de infra e equipamentos), feito isso a contratada deverá solicitar vistoria da Copel.  
O pedido de Acesso e todos os tramites já ocorreu no momento da aprovação do projeto.  
 
 
PERGUNTA 03:  
Quais são as especificações técnicas mínimas exigidas para os equipamentos que constituem a UFV 
(Módulos, inversores)? O memorial descritivo em anexo ao edital foi editado e removido o trecho que 
menciona as especificações. 

 
RESPOSTA 03: 
As especificações mínimas estão referenciadas pelas marcas e modelos indicados no memorial 
descritivo.  
 
 
PERGUNTA 04:  
No Memorial Descritivo, pagina 4, item "3. Documentação" são citados os seguintes documentos: 
 
"SA_001_SENAI - PAULA GOMES_R00.pdf FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO-COPEL 
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DU_001_ SENAI - PAULA GOMES _R00.pdf DIAGRAMA UNIFILAR E PLANTA DE COBERTURA 
ART_20182403118.pdf ART 
DR_001_ SENAI - PAULA GOMES _R00      DADOS DE REGISTRO NO INMETRO DOS 
INVERSORES  
DA_001_ SENAI - PAULA GOMES _R00.xls DADOS PARA REGISTRO DA CENTRAL GERADORA 
CP_001_ SENAI - PAULA GOMES _R00       CADASTRO DE CONSUMIDORAS PARTICIPANTES" 
 
Porem só foi disponibilizado o "DU - SENAI - PAULA GOMES_R01 
 
RESPOSTA 04:  
Os Documentos citados no memorial descritivo foram os necessários para a aprovação do sistema, e 
não são necessários para esta etapa (edital, orçamento e execução), por isso não estão anexos. 
Lembrando que o projeto já se encontra aprovado junto à COPEL, e havendo a necessidade, o 
vencedor do certame, terá acesso aos documentos.  

 
 
 

PERGUNTA 05:  
Pagina 18, item "13. Prazo de entrega e vigência da contratação". Foi estabelecido um prazo de até 
30 dias corridos para entrega do objeto a partir da data de assinatura do contrato.  
É inviável cumprir o escopo do objeto neste intervalo de tempo. A partir da assinatura do contrato é 
necessário fazer a compra dos materiais, elaborar os projetos, dar entrada na solicitação de acesso 
junto a concessionaria, instalar o sistema, realizar os testes e comissionamento e por último realizar o 
treinamento dos funcionários do SESI.  

 
RESPOSTA 05:  
Vide resposta número 02.  
 
PERGUNTA 06:  
Na planilha orçamentaria consta a seguinte composição de BDI 

 
 
Gostaríamos de saber se podemos acrescentar no BDI os impostos CSSL e IR que não haviam sido 
considerados? 
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RESPOSTA 06:  
Os impostos CSSL (contribuição social sobre o lucro líquido) e IR (imposto de renda) não são 
contemplados nos cálculos de BDI, por serem tributos diretos que não permitem a transferência do 
encargo financeiro para outra pessoa, conforme Acórdão 1595/2006 – Plenário.  
 
PERGUNTA 07:  
O custo total estimado para a mão de obra representa cerca de 9,3% do custo total do projeto. 
Geralmente este custo é de 20% do total do projeto, e para esse caso em questão a estimativa do 
custo de mão de obra está abaixo do custo real praticado no mercado. O custo apresentado na 
planilha está correto? 
 
 
RESPOSTA 07: 
O custo apresentado na planilha está correto.  
 
PERGUNTA 08:  
Na planilha orçamentaria no item "03.06 Estrutura metálica - fixação dos módulos", não foi 
especificado o tipo do telhado que será instalado esta estrutura. Qual seria o tipo do telhado 
fibrocimento, cerâmico, laje, ...? O sistema será todo instalado em apenas um tipo de telhado? 
 
 
RESPOSTA 08: 
A telha é do tipo trapezoidal metálica simples, e toda a cobertura é do mesmo modelo. 
 
 
 

Curitiba, 23 de julho de 2018. 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


