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CE N°  SESI/GEA 82685/17 
 
Florianópolis, 16 de novembro de 2017. 
 
Aos fornecedores licitantes,  
 
Assunto: ESCLARECIMENTO Nº 03/2017 
Referência: CC nº 022/2017 
Contratação, sob REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, de empresa do ramo da 
construção civil, para execução de serviços de material e mão de obra, para a conclusão 
da obra em andamento, da nova unidade do SESI, localizado na Avenida Pioneiros, n° 235, 
Bairro Centro, Indaial/SC, de acordo com projetos memoriais descritivos, quadro de áreas e 
demais anexos presentes no Edital.  
 
 
PERGUNTA:  

Data:  14 de novembro de 2017 11:34 
 
Estou com uma dúvida referente ao edital de licitação nº 22/2017 – Conclusão da obra em 
andamento, da nova unidade do SESI, localizado na Avenida Pioneiros, n° 235, Bairro 
Centro, Indaial/SC, onde consta na planilha orientativa,  item 6.1.1 Forro removível, que o 
quantitativo é 0(zero). Porém, estive na data de hoje (14/11/2017) no local da obra, e 
constatei que deverá ser instalado algum tipo de forro, pois as instalações estão todas 
aparentes. 
Como proceder diante da situação exposta acima? 
  
  
RESPOSTA: 

Abaixo transcrevo resposta da área técnica, referente seus questionamentos da CC  
022/2017 – SESI/SC:  

“Conforme consta em Edital. 5.3.6 "As planilhas apresentadas como modelo no 
Anexo IX têm apenas o caráter de orientação. Assim, para a elaboração das 
planilhas pelo licitante, todas as informações para identificação e quantificação dos 
serviços e materiais a serem utilizados deverão ser buscados nos projetos, 
especificações, memoriais e, inclusive, “In Loco”. Desta forma, havendo sinalização 
ou registro de serviços nesses documentos e nas verificações “in loco”, estes 
serviços deverão ser cotados. A não cotação deles será entendida como tendo 
seus preços cobertos por outros itens de serviços ou taxas do BDI, não podendo, 
assim, serem alvos de futuras reivindicações da licitante, se contratada, por 
omissão de cotação". 

Sendo assim, os quantitativos e os serviços das planilhas orientativas tem que ser 
revisados pelo licitante, acrescentando ou suprimindo serviços de maneira a 
contemplar a proposta de empreitada Global.” 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

https://maps.google.com/?q=Avenida+Pioneiros,+n%C2%B0+235&entry=gmail&source=g

