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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:  
Deverão ser deslocadas antenas, Instalações elétricas, de lógica, telefonia e CFTV e outras que existirem para 
baixo das telhas ou para as platibandas adjacentes à passarela central”. Verificamos que na planilha 
orçamentária da obra não foram contemplados estes serviços. Pergunta 01: Estes serviços, caso sejam 
necessários eles serão aditados ao contrato, pois não temos como prever qual seria o custo deste 
remanejamento antes de retirarmos as coberturas, certo? 
 
RESPOSTA 01:  
Deverão ser seguidas as especificações do projeto, planilha e memorial. Não há que se falar em aditivo ou glosa 
de contrato neste momento. 
 
PERGUNTA 02:  
Caso seja constatado quantitativo para mais ou para menos de serviços planilhados, será feita a glosa ou 
aditamento? 

 
RESPOSTA 02:  
Deverão ser seguidas as especificações do projeto, planilha e memorial. Não há que se falar em aditivo ou glosa 
de contrato neste momento. 
 
PERGUNTA 03:  
 Serviços não previstos que sejam necessários ao cumprimento dos serviços já contratados serão aditados? 
 
RESPOSTA 03:  
Deverão ser seguidas as especificações do projeto, planilha e memorial. Não há que se falar em aditivo ou glosa 
de contrato neste momento. 
 
PERGUNTA 04:  
No projeto prancha 03/05 fornecido pela Contratante está detalhado a calha no tamanho 40x25 cm o que dá no 
total um desenvolvimento de 90 cm. Porem na planilha foi usado para cotar o serviço (item 03.01.05) o 
desenvolvimento de 50 cm. Perguntamos: Como a diferença de valor entre a calha que vai ser executada e a 
calha listada na planilha é muito grande (90%) isso vai ser corrigido durante a execução?   
 
RESPOSTA 04:  
No edital, Anexo I, contém a seguinte informação: “Os projetos, memoriais descritivos e planilha orçamentária 
são elementos que se complementam, devendo as eventuais discordâncias seguir a ordem de prevalência: 
primeiro o que diz o projeto, memoriais descritivos e planilha orçamentária". Seguir o que consta no projeto. 

Curitiba, 01 de fevereiro de 2019. 
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