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CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA Nº 19/0006-CC 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL SESC DOCA. 

ADENDO Nº VI – 09/10/2019 
ESCLARECIMENTOS  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitantes interessados em participar da 
Concorrência em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados, após 
análise do setor técnico do Sesc Pará, conforme abaixo: 
 

 Esclarecimento 1: “A respeito do valor estimado em todo o conjunto de subitens que compõe 
o item 002.15.06.01 (expressando-os de forma genérica como instalação de 
evaporadoras/condensadoras/gabinete de ventilação/cortina de ar) R$ 9.034,56 (com BDI) o mesmo é 
totalmente inexequível e não compatível com os preços atualmente cobrados em mercado sendo de tal 
forma insuficiente até para compra do gás dos equipamentos.” 
 
Resposta: A empresa responsável pelos projetos e orçamentos que balizam o certame informou 
que, ao analisar o questionamento, verificou que, nas composições analíticas, todos os itens do 
conjunto “005.15.06.01 – Climatizaçao-Equipamentos”, referem-se única e exclusivamente à 
mão-de-obra para a instalação dos equipamentos, sem qualquer indicação de equipamento ou 
insumo. Além disso, ressaltou que os preços indicados para a mão de obra em todas as 
composições deste conjunto são preços SINAPI, que são os preços de referência primária 
utilizados na planilha. A empresa informou que os equipamentos e demais insumos necessários 
à instalação do sistema de climatização estão dispostos ao longo da planilha em 
itens/composições específicos. Especificamente no que se refere ao gás, mencionado no 
questionamento, o item/composição específico consta indicado em “002.15.06.05.01 - 
ADICIONAL DE GAS REFRIGERANTE R-410” utilizando composição do sistema ORSE como 
referência. 
 
 
A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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