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CONVITE SESC PANTANAL 

HSPC N.º 18/0002–CV 
 

Objeto: AQUISIÇÃO DE CONTAINERS MARÍTIMO PARA AS UNIDADES DA 
ESTÂNCIA ECOLÓGICA SESC PANTANAL (EESP). 

 
ADENDO I – RESPOSTA A QUESTIONAMENTO 

 
Comunicamos resposta ao questionamento recebido em relação ao Convite HSPC nº. 
18/0002-CV. 
 

1. Todos os containers serão pintados por dentro e por fora? ou só os que serão 
modificados? se sim, qual as cores? 

 
Resposta: Os contêineres, só serão pintados quando forem customizados e neste 
casou utilizaremos a cor azul; 
 

2. Os containers de 40 pés têm 2 modelos, nesse caso acho que seria o container 
40 pés HC de 2,90 de altura. 

 
Resposta: Os contêineres de 40 pés são do modelo HC de pé direito com 2,90 m 
 

3. O local já vai estar preparado pra descarregar os containers? 
 
Resposta: O local ainda não está preparado para receber os contêineres, porém até a 
entrega do objeto, o local estará adequado 
 

4. No Edital é solicitado para que especifique a COR do Container, porém não fala 
qual deve ser. Tem alguma exigência/preferência de COR? 

 
Resposta: ver resposta nº 01. 
 

5. Caso tenha exigência/preferência de COR, está mesma Cor pode ser para 
ambientes internos e externos? 

 
Resposta: sim. 
 

6. O tamanho a ser mencionado seria em metros ou em hc? 
 
Resposta: Ver resposta n.º 02. 
 

7. Container pode ser novo ou usado? 
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Resposta: Ao se utilizar o termo ‘novo” para contêineres, estamos nos referindo ao 
estado de novo, ou seja, sem amaçados nas colunas e chapas das paredes e porta. 
Além do mais a trava e dobradiça da porta deve funcionar a contento. As dobradiças 
(Gozne) e a guia barra de travamento sem empeno, o gancho de travamento 
funcionando e em com estado. 
 

8. Qual a medida interna e externa dos containers customizados tipo marítimo de 
20 e 40 pés novo? 

 
Resposta: Ver resposta nº 02 
 

9. O PRODUTO containers customizados tipo marítimo de 20 e 40 pés NOVOS só 
tem para importação, diante disso se faz necessário um prazo maior para 
entrega? Em geral os preços oscilam de acordo com dólar e/ou disponibilidade 
no país? 

 
Resposta: Ver resposta nº 07 
 

10. Com relação as propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada 
qual a tabela REFERENCIA SINAPI/SICRO A SER UTILIZADA? 

 
Resposta: Não 
 

11. Caso seja containers ESTRUTURAL com fabricação própria o projeto 
arquitetônico e estrutura e planilha orçamentaria para elaboração da proposta? 

 
Resposta: Não, somente container tipo marítimo, conforme no ANEXO I. 
 

12. No TERMO DE REFERENCIA no ITEM 1 diz instalação onde será essa 
instalação? e de que forma? Será necessário fazer uma base uma especial de 
radier? 

 
Resposta: Ver subitem 9.15 do Edital onde informa os locais de entrega, deverá prever 
o transporte horizontal e vertical. Em relação a base a mesma é responsabilidade do 
Sesc Pantanal. 
 

13. Internamente é necessário algum tipo de isolamento? 
 
Resposta: Não 
 

14. Para containers customizados tipo marítimo de 20 e 40 pés NOVOS serão 
necessários os laudos? 

 
Resposta: Ver item 5 do Termo de Referência 
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15. Será aceito containers customizados tipo MODULAR de 20 e 40 pés? Caso seja 

aceito o projeto arquitetônico e estrutura e planilha orçamentaria para 
elaboração da proposta e qual a tabela REFERENCIA SINAPI/SICRO A SER 
UTILIZADA? 

 
Resposta: Ver resposta no item nº 11. 
 

16. Será aceito proposta de preços sem a planilha orçamentaria? 
 
Resposta: Não, deverá ser apresentado a proposta comercial em conjunto com a 
planilha de composição dos valores do objeto licitado. 
 
Permanecem inalteradas as demais informações contidas no instrumento 
convocatório e seus anexos. 

 
Várzea Grande/MT, 06 de agosto de 2018. 

 
 
 

Comissão de Licitação 
Estância Ecológica Sesc Pantanal 


