Fundação Universidade de Brasília
Secretaria de Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação de Obras

Aviso 04 - RDC 002/2020
REFERÊNCIA: RDC Eletrônico Nº 002/2020 - INFRA/UNB
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE LABORATÓRIOS DE ENSINO E GRADUAÇÃO ULEG/FM, LOCALIZADA NO SETOR SUL DO CAMPUS DARCY RIBEIRO, DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA,
EM BRASÍLIA/DF.

Senhores licitantes,
A respeito do esclarecimento solicitado por empresa interessada no certame, recebido por email em
06/08/2020:
“O
 item descrito em planilha 07.01.101 que solicita uma plataforma do modelo (EASY VERTICAL - Plataforma
Vertical - Fabricante ThyssenKrupp). Mas no caderno de especificações fala da plataforma, porém todas as
descrições estão fazendo referência a um elevador e não a uma plataforma, e o próprio fabricante nos aconselhou
a averiguar o que de fato eles querem. Devemos seguir a planilha orçamentária que faz referência a plataforma,
que aí sim a verba que eles estipularam está de acordo, ou se deverá seguir o que está no caderno de
especificações que faz referência ao elevador, que neste caso o valor já é mais elevado. Então precisamos saber o
que deverá ser considerado para que não tenhamos problemas futuros caso sejamos a empresa responsável por
tal obra.”

Após consulta à documentação técnica do certame, constatou-se que o projeto de arquitetura faz
referência a equipamento do tipo plataforma, e que o caderno de encargos e especificações e a
planilha orçamentária utilizam o mesmo equipamento de referência:
-

Caderno de especificações (página 139):
Equipamento: Plataforma enclausurada, modelo Vertical Hidro Easy fabricante ThyssenKrupp
Elevadores ou equivalente;

-

Planilha orçamentária (página 28):
Plataforma enclausurada, modelo Vertical Hidro Easy fabricante ThyssenKrupp Elevadores ou
equivalente, Carga nominal: 250 kg; Cabina: 900 x 1400 x 1100 mm (medidas internas mínimas),
incluindo o enclausuramento em vidro laminado

Atenciosamente,
A Comissão.
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