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CE N°  SESI/GEA 36753/19 
 
Florianópolis, 28 de maio de 2019. 
 
Aos fornecedores licitantes,  
 
Assunto: ESCLARECIMENTO Nº 02/2019 

Referência: CV nº 042/2019 

Contratação, sob REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, de empresa especializada no ramo 
de engenharia civil, para execução de serviços de material e mão de obra, para reforma e 
adequações de layout para novas instalações de farmácia do SESI, localizada na Rua da 
Universidade nº 346, Loja 76, Bairro Pedra Branca, Palhoça/SC, conforme condições e 
exigências do Edital e seus anexos.  

  
PERGUNTA:  

Data: 22 de mai de 2019 11:58 

Bom dia, referente à documentação do Convite nº 42/2019, nos surgiram as 
seguintes dúvidas: 

- A iluminação dos ambientes se dará somente pelas luminárias já existentes no 

local, sendo feita somente a revisão das mesmas? 

- Já existe a rede de esgoto de 100mm dentro do ambiente para a ligação dos 

vasos sanitários? 

- Os circuitos elétricos serão instalados nos quadros existentes, sem a 
necessidade de instalação de novos quadros? 

- Os disjuntores a serem instalados deverão ser somente os trifásicos? 

- O cabeamento lógico de entrada, o rack do CPD, e equipamentos serão 

fornecidos pelo SESI para ativação da rede de lógica? 

 

RESPOSTA: 

Abaixo transcrevo respostas da área técnica, referente seus questionamentos do CV  
042/2019 – SESI/SC:  

 “- A iluminação dos ambientes se dará somente pelas luminárias já existentes no local, 
sendo feita somente a revisão das mesmas? 

Não, deverão ser consideradas novas luminárias. 
 
- Já existe a rede de esgoto de 100mm dentro do ambiente para a ligação dos vasos 
sanitários? 
Não, deverão ser consideradas novas instalações desta rede de esgoto. 
 
- Os circuitos elétricos serão instalados nos quadros existentes, sem a necessidade de 
instalação de novos quadros? 

De acordo com memorial descritivo deverão ser instalados novos quadros. 
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- Os disjuntores a serem instalados deverão ser somente os trifásicos? 
A especificação dos disjuntores consta no item 16 do memorial descritivo do projeto 
elétrico. 
 
- O cabeamento lógico de entrada, o rack do CPD, e equipamentos serão fornecidos pelo 
SESI para ativação da rede de lógica? 

Considerar o fornecimento e instalação de todos os itens do projeto e memorial. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 


