CE N° SENAI/GEA 03822/21

Florianópolis, 03 de fevereiro de 2021.
Aos fornecedores licitantes,
Assunto: Errata e Esclarecimento
Referência: CONVITE nº 008/2021
Seleção para contratação, sob REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, de empresa
especializada no ramo de construção civil para fornecimento de material e mão de obra
para serviços de reforma interna de um pavimento comercial, para implantação de um
Espaço HUB do Instituto SENAI de Inovação em Manufatura e Laser, localizado na Rua
Arno Waldemar Döhler, 308, bairro Santo Antônio, Joinville, no Estado de Santa Catarina,
conforme condições e exigências deste Edital e seus anexos
Senhores,
•

ERRATA

No ANEXO VII – MEMORIAL DESCRITIVO, PAGINA 4 e 5 - ITEM 6.
PAREDE/DIVISÓRIAS
Onde é mencionado o seguinte item:
“As paredes/divisórias em gesso acartonado, drywall, depois de executadas receberão
uma primeira camada de revestimento em chapa metálica ondulada”
INCLUIR:
a. Espessura da chapa metálica ondulada: De 17 a 20 mm
b. Altura da onda, largura entre o raio: Média de 75 mm
c. O formato da chapa: Tipo ondulada
Imagens:
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•

ERRATA

O ANEXO X - Planilha Orçamentaria disponibilizada no arquivo nomeado “ARQUIVOS
PARA LICITANTES” no link http://transparencia.fiesc.com.br/ foi excluído toda a coluna
intitulada “CODIGO”, sendo:
Onde se lê:

Leia-se:

OBS: A Planilha Orçamentaria Atualizada estará disponibilizada no portal do fornecedor e
no link http://transparencia.fiesc.com.br/ como ERRATA/ESCLARECIMENTO.
•

ESCLARECIMENTO

Questionamento 1:
Memorial Descritivo pudemos observar que no item “3 INFRA ESTRUTURA:
COMUNICAÇÃO, AUDIO/VIDEO E SEGURANÇA” informa a necessidade de contratação
de empresa especializada para desenvolvimento de projetos correlacionados a Rede de
Comunicação, Áudio/vídeo e Segurança, incluindo controle de acesso, interfone e
Câmeras. Porém na planilha de preços não encontramos a inclusão dos custos destes
serviços e mesmo dos itens para execução dos mesmos. Favor esclarecer e informar se o
item será adquirido diretamente pelo SENAI ou se o mesmo será acrescido ao contrato?
RESPOSTA:
No item 11 da planilha orientativa há " INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
ESTRUTURADO" que abre nos seguintes subitens:
11.1 estabelece " Projeto elétrico e cabeamento estruturado".
11.3 estabelece "Adequações e complementações das instalações de cabeamento
estruturado".
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Sendo assim, tais custos estão previstos nesses itens.

Questionamento 2
Como orçar esses serviços, sendo que não há uma relação de materiais?
Adequações e complementações das instalações elétricas
Adequações e complementações das instalações de
cabeamento estruturado

1.189,00
1.189,00

m²
m²

RESPOSTA:

Visto que ambos os projetos (instalações elétricas e cabeamento estruturado) são
parte do objeto licitado, o licitante deve orçar a execução com base no metro
quadrado construído.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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