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CE N°  SESI/GEA 14612/18 
 
Florianópolis, 2 de março de 2018. 
 
Aos fornecedores licitantes,  
 
Assunto: ESCLARECIMENTO Nº 01/2018 
Referência: CV nº 005/2018 
Contratação, sob REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, de empresa do ramo da 
construção civil, para execução de serviços de material e mão de obra, para reforma e 
adequações de layout, instalação de climatização e ventilação, para novas instalações de 
farmácia do SESI, localizada na Avenida Luiz de Camões, n°391, Bairro Coral, Lages/SC, 
de acordo com projetos memoriais descritivos, quadro de áreas e demais anexos presentes 
no Edital. 
 
 
PERGUNTA 1:  

Data: 1 de março de 2018 11:40 

Solicitamos os esclarecimentos abaixo acerca do CONVITE Nº. 05/2018 

PERGUNTA 01 – Solicitamos esclarecer porque não está sendo solicitado no item 3.2.4 do 
edital o ENGENHEIRO MECÂNICO ou outro profissional que a mesma atribuição e que 
ficará responsável pelas instalações mecânicas do Sistema de Climatização e Ventilação 
da Farmácia do SESI nos termos DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 12 de 29/06/1973 do 
CONFEA 

 

PERGUNTA 2:  

Data: 2 de março de 2018 12:16 

Segue anexo pedido de esclarecimento, referente ao CONVITE PARA OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 05/2018 

Aguardamos retorno 
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RESPOSTAS: 

Abaixo transcrevo respostas da área técnica, referente seus questionamentos do CV  
005/2018 – SESI/SC:  

RESPOSTA PERGUNTAS 1 E 2: 

“Para as questões de climatização, serão considerados os acervos e devidas 
responsabilidades técnicas da empresa licitante ou de empresas com qual firmou acordo, 
conforme prevê o Edital item 3.2.4 letra f " Certidões de acervo técnico de pessoa Jurídica 
das empresas terceiras com a qual firmou acordo, expedido pelo CREA ou CAU para obras 
compatíveis com o objeto deste edital definidos no item 1. Serão considerados acervos de 
obras novas com elementos construtivos compatíveis com o objeto licitado". 

Ou seja, se a empresa não tiver em seu quadro um responsável técnico de engenharia 
mecânica, ou acervo compatível com o objeto, poderá firmar acordo com outra empresa. 

Serão cobrados sim, para a execução dos serviços, a ART e o acompanhamento de 
engenheiro mecânico, conforme previsto em legislação.” 

 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 


