Concorrência nº 01/2018
Processo Licitatório nº 352.874
- Obras de Implantação da Nova Sede do SENAR-RS -

ESCLARECIMENTOS

1. No memorial de TI indica monitoramento e CFTV, porém na planilha orçamentária
não está indicado este serviço. Desconsiderar a solicitação do memorial?
Resposta: Orçar conforme Memoria Descritivo.
2. No memorial de TI indica serviços no 6º pavimento, porém na planilha orçamentária
não temos relacionado estes itens. Desconsiderar a solicitação do memorial?
Resposta: Orçar conforme Memoria Descritivo.
3. Itens 9.6.1 a 9.6.3 estão indicados como EXCLUSO. Não devemos orçar, correto?
Resposta: Se estes itens se referem à instalação de mobiliário, não orçar, pois será
etapa de outro processo.
4. Item 13.1.3 está indicado como NÃO ORÇADO. Não devemos orçar, correto?
Resposta: Considerar a previsão do Memorial Descritivo.
5. Item 13.1.4 está indicado como NÃO CONSIDERADO. Não devemos orçar, correto?
Resposta: Se estes itens se referem à instalação de mobiliário, não orçar, pois será
etapa de outro processo.
6. Identificamos que no 3º pavimento a porta existente apresenta 2 folhas, porém nos
projetos deste pavimento indica porta folha simples dimensão 100cm de largura. O que
considerar?
Resposta: Considerar porta de duas folhas.
7. Não estamos encontrando fabricantes de esquadrias em madeira que forneçam
nos materiais indicados (eucalipto, curipixá ou cumaru). Consideramos em Tauari para poder
utilizar o mesmo padrão em rodapés e rodaforros. Podemos considerar desta maneira?
Resposta: Considerar os modelos sugeridos no Memorial. Não havendo a
disponibilidade do produto no mercado, orçar com produto similar, compatível com a
aplicação na obra.

8. O piso vinílico indicado, pode ser similar ao Tarkett?
Resposta: Pode ser similar/compatível, desde que atenda as especificações
trazidas no Memorial Descritivo.
9. Na planilha indica revestimento cerâmico nas paredes dos sanitários do 3º
pavimento (item 5.1.1), porém os projetos indicam revestimento cerâmico também na copa do
5º pavimento. Como procedemos?
Resposta: Considerar as disposições previstas no Memoria Descritivo.
10. Poderiam encaminhar o esquema de distribuição do ar condicionado conforme
demonstrado na visita?
Resposta: Sim, segue em anexo.
11. Poderia encaminhar o projeto de instalações originais do prédio para PPCI e
elétrica?
Resposta: Não está disponível. Não correspondem ao projeto atual.
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