
                                 

  SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Departamento Regional no Estado do Pará 

Comissão Permanente de Licitação 
 

__________________________________________________________________________________________ 
SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém-Pa 
CEP: 66.010-010  •  Fone / Fax.:. (91) 4005-9560  •  E-mail: cpl@pa.sesc.com.br 

CONCORRÊNCIA Nº. 15/0018-CC 
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO 
TIPO VRF (FLUXO REFRIGERANTE VARIÁVEL) PARA O BLOCO DA ESCOLA DA 
UNIDADE OPERACIONAL SESC ANANINDEUA. 

ADENDO Nº I – 26/11/2015 
ESCLARECIMENTO AOS LICITANTES 

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
  
 Considerando os questionamentos apresentados por licitantes interessadas em 
participar da licitação em epígrafe, apresentamos os esclarecimentos abaixo: 
 
1-  No edital e no cronograma físico-financeiro o prazo de execução da obra é de 
120 dias, porém, no memorial descritivo consta prazo de 60 dias. Desta forma, 
qual prazo devemos considerar? 
 

Resp: Considerar o prazo estipulado no edital - 120 (cento e vinte) dias. 

2- Podemos fornecer quatro sistemas  ao invés de apenas dois, considerando que 
a solução com apenas dois sistema deixaria o órgão com 50% sem ar 
condicionado, no caso de problemas ou manutenção de um sistema, além de 
possibilitar uma distribuição melhor dos equipamentos? 

Resp: O produto oferecido deverá contemplar a essência do que se pede nas especificações 
técnicas, obedecendo a carga térmica  e a capacidade de escalonamento do sistema, 
portanto, se a proposta o contemplar não haverá impedimentos. 

3- O Valor de Referencia constante no item 6.1.2 letra b) do Edital, qual seja, R$ 
1.154.134,00 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, cento e trinta e quatro 
reais),  é o mesmo do SESC Castanhal, porém, o presente objeto requer o 
fornecimento e instalação de 26 equipamentos  a mais que o SESC Castanhal. 
Desta forma questionamos, este valor de referência está correto? 

Resp: Não. O valor de referência correto, conforme estimativa de preços, é de 
R$1.341.539,13 (um milhão trezentos e quarenta e um mil quinhentos e trinta e nove reais e 
treze centavos). 

 
Informamos que os questionamentos foram encaminhados ao setor técnico, o qual emitiu os 
esclarecimentos acima. 
 

A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 

quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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