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CE N°  SENAI/GEA 33620/17  
 

Florianópolis, 18 de maio de 2017. 

 

Aos fornecedores licitantes,  

 

Assunto: ESCLARECIMENTO Nº 03/2017 
Referência: Convite nº 021/2017 

Contratação, sob REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, de empresa do ramo da construção civil, 

para fornecimento de material e mão de obra para adequações e construções do sistema 

hidrossanitário nas instalações do CEEL (Centro de Educação, Eventos e Lazer) do SENAI, 

localizado na Avenida Campeche nº 2480, Bairro Campeche, em Florianópolis/SC, em conformidade 

com os projetos, memoriais descritivos, quadro de áreas e demais anexos presentes no Edital.  

 

 

PERGUNTAS: 

Data: 18 de maio de 2017 14:20  

1) Com relação ao Esclarecimento 02, em que se comunica que mesmo itens não presentes em 

orçamento devem ser orçados (exemplo do paralelepípedo) perguntamos: 

Deve-se embutir este custo em outros itens? Ou criar um novo item? 

Obs.: aproveito para informar que quando, no edital, se clica em 

aquisicoes@sistemafiesc.com.br se é direcionado para licitacoes@sistemafiesc.com.br, e aí o 

e-mail volta 

2) Gostaríamos de questionar: 

No orçamento temos Tubo pvc soldável DN 60mm - Fornecimento e instalação; mas no 

projeto e memorial não fala nada deste material 

Já no memorial e projeto menciona tubo de 1.1/2 e não existe no orçamento 

 

RESPOSTAS: 

Abaixo transcrevo respostas da área técnica, referente seus questionamentos do CONVITE  021/2017 

– SENAI/SC:  

RESPOSTA A PERGUNTA 1: 

Conforme item 5 sub item 5.3.6, a planilha é responsabilidade do licitante. Assim, o licitante deve 

criar quantos itens e serviços forem necessários para correta e completa execução do que está 

previsto em projeto e em memorial descritivo. 

O e-mail correto é o aquisições@sistemafiesc.com.br. O outro e-mail citado não temos acesso. 

RESPOSTA A PERGUNTA 2: 

Conforme resposta do questionamento 1, se existe a necessidade do item no projeto e no memorial 

descritivo ele deve ser orçado na planilha do licitante ou seus custos serão entendidos como 

embutidos no BDI da empresa. Ver Edital item 5 sub item 5.3.6 

 

Atenciosamente, 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

mailto:aquisições@sistemafiesc.com.br

