RESPOSTAS E ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS ACERCA DO EDITAL DE COLETA DE
PREÇOS Nº 025/2021
1)

A empresa vencedora deverá executar a parte de mobiliário?
Resposta: Não, apenas ampliação e reforma da edificação.

2)

Será necessária a realocação dos equipamentos de ar-condicionado presentes na fachada
da edificação, com instalação das tubulações frigoríficas destas?
Resposta: Sim.

3)

Em caso afirmativo da pergunta anterior, de quem será a responsabilidade?
Resposta: A realocação dos equipamentos de ar-condicionado instalados na fachada da
edificação serão de responsabilidade da CONTRATADA.

4)

Em qual item da planilha está previsto o serviço de realocação dos equipamentos de arcondicionado presentes na fachada da edificação?
Resposta: O serviço deve fazer parte da composição do item em Planilha Orçamentária,
Unidade Construtiva 3 - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS item 01.000.000.001
Instalações de Ar-Condicionado (MO e MAT) conforme descrito no “Anexo II - Especificações
Técnicas” (documento foi atualizado no site) e PROJETO DE DETALHAMENTO DE FACHADA.

5)

Existe uma laje rebaixada em uma das áreas de ampliação, que hoje são sanitários da área
de lazer. Essa laje ficará na mesma altura de hoje ou será necessário a demolição para
adequação da recepção?
Resposta: A laje rebaixada deverá ser demolida, conforme documentos “Anexo II –
Especificações Técnicas” e “Projeto Construir e Demolir”, ambos atualizados no site. As
alturas do local estão apresentadas no documento 03.04 ARQUITETÔNICO.

6)

Em caso afirmativo da pergunta anterior, em qual item está previsto esse serviço?
Resposta: O serviço deve fazer parte da composição do item em Planilha Orçamentária,
Unidade Construtiva 2 - EDIFICAÇÃO CIVIL item 01.000.000.009 Demolição Concreto Armado
com Martelo Pneumático.

Foz do Iguaçu, 1º de junho de 2021.
THAIS ROSANE GOMES
DA SILVA:09119611943

Assinado de forma digital por THAIS
ROSANE GOMES DA
SILVA:09119611943
Dados: 2021.06.01 11:54:22 -03'00'

THAIS ROSANE GOMES DA SILVA
Presidente da Comissão de Julgamento Específica

_______________________________________________________________________________________
1

