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RDC ELETRÔNICO Nº 02/2017 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 04 

 

Santo André, 19 de outubro de 2017. 

 

Processo: 23006.000664/2017-71 

 

Trata-se o presente processo da contratação de empresa especializada para 

fornecimento e instalação do sistema de ar condicionado complementar para o campus Santo André 

da Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC. 

 

QUESTIONAMENTO 

Prezados (as), boa tarde. 

Solicitamos que sejam esclarecidas as dúvidas abaixo elencadas para a correta elaboração de nossos 

preços e equalização do quantitativo de todas as propostas a serem recebidas: 

Com relação ao RDC Eletrônico nº 002/2017 – Processo nº 23006.000664/2017-71 após a vistoria 

realizada em 16/10/2017 temos a colocar os seguintes questionamentos: 

1.       Item 1.2 Canteiro de Obras  

Quando da realização da vistoria acompanhada pelo Sr. José Genival de Souza da UFABC, foi 

perguntado sobre local para posicionamento de Canteiro de Obras com local adequado para a 

guarda de materiais, ferramentas e equipamentos, tendo em vista que o porte da obra e dos serviços 

a serem realizados requerem local adequado para sua guarda e manuseio, como indicado na Planilha 

de Preços. Na oportunidade não nos foi informado sobre a designação deste local. Solicitamos 

indicar local disponível para a instalação de Canteiro de Obras com as características necessárias 

como indicamos. 

 2.       Item 4. Unid. Cond. Tipo VRV(existentes a ser realizado serviço de desinstalação , 

relocação, re instalação e manutenção preventiva)  

Item 4.1 UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRV – FABR. HITACHI / CAP EFETIVA :90,0 

Kw – mod. Ras32fsnmb – consumo elétrico 28,22 kw /109,0 a / tensão 220v/3f/60hz.  

Solicitada vistoria para o equipamento em questão foi verificado que o mesmo não existe nas 

instalações da UFABC.  

Contatada a Engenharia da UFABC foi informado verbalmente que deve ser considerado 

Equipamento Novo a ser fornecido para esta unidade condensadora.  

Solicitamos confirmação sobre este item da Planilha de Preços.  

No aguardo e sempre às ordens. 
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RESPOSTA 

Em atenção ao quarto pedido de esclarecimento apresentado para o RDC nº 02/2017, a área técnica 

demandante esclarece que, com relação ao item 1, o subitem 1.2 - Canteiro de obras, disponibiliza 

recursos para a instalação de dois containers próximos ao Bloco B, em local onde anteriormente 

outras empresas contratadas para outros serviços já utilizaram para a instalação de seus canteiros de 

obras. 

Com relação ao item 2, a área técnica solicita que seja observado o "Aviso nº 01" no Portal 

Comprasnet ou no Portal da UFABC, com o esclarecimento sobre este item 4. 

Atenciosamente, 
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Portaria UFABC nº324, de 18 de setembro de 2017,  

publicada no Diário Oficial da União de 19/09/2017 


