CE N° SENAI/GEA 84344/19
Florianópolis, 19 de novembro de 2019.

Aos fornecedores licitantes,
Assunto: Esclarecimento 01
REF: CV 093/2019 – seleção para contratação, sob REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
de empresa especializada no ramo de climatização, para fornecimento e instalação de
Sistema de Climatização, para as novas instalações do SESI São Bento do Sul, localizada na
Rua Benjamin Constant nº 99, Bairro Centro, São Bento do Sul, conforme condições e
exigências deste Edital e seus anexos.

Prezados Senhores,
Reportamo-nos ao Edital de Licitação em referência para esclarecer o que segue:
Questionamento empresa: ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Pergunta 01:
“As licitantes devem considerar apenas os equipamentos/materiais e mão-de-obra que
constam na planilha?”
Resposta:
A planilha é orientativa devendo o licitante fazer seu quantitativo via projeto.
Pergunta 02:
“Quem irá fazer a infra-estrutura dos demais pavimentos?”
Resposta:
Cabe ao licitante desse processo realizar a infraestrutura de todos os pavimentos e a
aquisição e instalação dos aparelhos do térreo.
Pergunta 03:
“As licitantes devem fornecer apenas as quantidades previstas na planilha? E Apenas para o
Primeiro Pavimento?”
Resposta:
A planilha é orientativa devendo o licitante fazer seu quantitativo via projeto. As máquinas e
equipamentos referem se apenas ao primeiro pavimento. A infraestrutura deve ser feita para
todos os pavimentos.
Pergunta 04:
“Os demais equipamentos já foram fornecidos e encontra-se devidamente instalados e já
foram dado o Start?”
Resposta:
Não foram adquiridos equipamentos ainda para essa obra.
Pergunta 05:
“Os demais equipamentos que constam nos projetos e não constam na planilha são de qual
Marca/Fabricante?”
Resposta:
Os equipamentos do segundo e terceiro pavimento não são objetos desta licitação.
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Pergunta 05:

“Porque que o SESI está chamando esta licitação de “FASE 2” qual foi a FASE 1? E
o que exatamente já foi executado?”
Resposta:

O edifício foi construído em duas etapas.
A fase 1 refere-se à primeira etapa já concluída e em funcionamento. Toda a parte
de climatização já está finalizada e foi realizada pela empresa Enclimar.
A fase 2 refere-se à segunda etapa de construção do prédio que está em fase final.
Atenciosamente,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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