
Questionamento da empresa PROMECON LTDA e respostas da equipe técnica. 

 
VENHO ATRAVÉS DESTE CITAR ALGUMAS DUVIDAS REFERENTE A TP 003/2013, E 
ESPERO QUE ELAS SEJAM SOLUCIONADAS PARA QUE EU POSSA PREENCHER MINHA 
PROPOSTA. AS DÚVIDAS SÃO: 

 O PISO DAS CÂMARAS FRIAS IRÃO SER FEITO COM PISO NORMAL OU 
ALGUM MATERIAL ESPECIFICO? 

              R: Piso e paredes todo revestidos em isopor e chapiscados e acabamento em 
massa fina e pintura acrílica. 

 
 

 O MOTOR DAS CÂMARAS FRIAS SERÃO FEITO POR CONTA DA UFLA? 

              R: Refrigeração para manter a temperatura máxima de 10 graus centígrados. 
Sugerimos consultar empresa especializada em câmaras frias para armazenagem de 
sementes. 

 
 

 EXISTE UMA PARTE DO MEMORIAL EM QUE FALA QUE O PISO SERÁ 
PORCELANATO 60 X 60 E OUTRO QUE SERÁ PISO 40 X 40. QUAL IRÁ 
VALER? 

              R: Qualquer tamanho nesse intervalo satisfaz os requisitos do projeto. 

 
 

 NO MEMORIAL FALTA QUE AS PORTAS DA CÂMARA FRIA E ANTI 
CHAMA  SERÃO DE FERRO (ESQUADRIA). NÃO TEM QUE SER UMA 
PORTA ESPECIFICA NÃO? 

             R: A porta de entrada da antecâmara pode ser de ferro (esquadria com vidro) e a 
da câmara porta específica de frigoríficos. 

 
 

 EXISTE PROJETO OU DETALHAMENTO DESTAS CÂMARAS?  

             R: Favor consultar empresa especializada. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Questionamento da empresa Construtora Gomes Pimentel Ltda e respostas da equipe 
técnica. 

 

Em 26/08/2013 realizamos visita técnica ao local da obra da referida licitação. 
Abaixo relacionado dúvidas a respeito do projeto/obra /planilha do edital: 
 
1) Não existe na planilha e no edital  projeto estrutural, hidro-sanitario, eletrico, logica,incêndio 
e outros. 
    Estes serão fornecidos pelo FUNDEC ou UFLA, caso contrário não existe item na planilha 
para este serviço? 

        R: Os projetos serão elaborados pela equipe da UFLA.  

2) Não esta na planilha a mobilização / desmobilização e canteiro de obra ( escritorio, 
almoxarifado, wc,refeitorio). 
    O canteiro será nas instalações  da UFLA, no galpão existente ao lado da obra? 
    O fornecimento de água e energia será da UFLA? 

        R: Esse serviço faz parte do pacote, por se tratar de obra fechada. O restante será 
utilizado do galpão á existente na propriedade. 

 
3) Não existe definição se está incluido na obra, o lançamento de efluentes, tanto quimico 
como sanitário. 
    Estes itens fazem parte do escopo da obra, caso positivo em qur item da planilha devemos 
considerar estes serviços? 

        R: Não se aplica, uma vez que não consta a construção de banheiros. 

4) No memorial descritivo consta o revestimento das paredes das câmaras frias com paineis de 
EPS com esquadrias  
metalicas.  Este revestimento está incluso em qual item, e será necessário projeto especifico 
para tal serviço? 

      R: Não será necessário projeto específico. 

5) Instalações de incendio fazem parte do escopo da obra? 

      R: Obra normal, instalações de incêndio comumente usadas. 

 

 


