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RDC ELETRÔNICO Nº 02/2017 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02 

 

Santo André, 16 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 

Bom dia, 

Após realizar a vistoria com sucesso surgiram algumas duvidas: 

Nota-se que em alguns pontos do primeiro pavimento existem exaustores ligados a algumas capelas, 

esses exaustores deverão ser substituídos? No memorial ele pede exaustores novos a serem fornecidos. 

No caso de substituição a retirada será por nosso conta? Em anexo segue fotos dos exaustores em 

questão. 

Atenciosamente, 

 

RESPOSTA 

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

da CEL esclarece que os exaustores de capela existentes no 1º pavimento não deverão ser substituídos. 

Em caso de substituição, por motivo não previsto no Projeto e no Termo de Referência, o custo da 

retirada destes exaustores não faz parte da planilha de preços. No entanto, custos de serviços de 

adequação/recolocação de instalações existentes, deverão ser incluídos na planilha de preços através do 

subitem 6.1.  

Considerando que se trata de uma contratação cujo regime é a empreitada por preço unitário, a empresa 

licitante deverá se ater aos itens inseridos na planilha de preços, em especial aos itens 5 e 6, cuja 

quantificação será melhor dimensionada através de vistoria ao local. 

Atenciosamente, 
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