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RE: Visita Técnica

Renata Pereira da Silva <renatapereira@sesipa.org.br>
Sex, 30/04/2021 09:21

Para:  Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br>
Cc:  Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>; Maria Dione Coelho Borges Junqueira
<dione.junqueira@sesipa.org.br>; Ana Karolina Gomes da Silva <karolina@senaipa.org.br>

Prezado Neilton, bom dia.

Conforme solicitação de esclarecimentos quanto as dúvidas do licitante, as respostas estarão
descritas abaixo.

1 - Instalação e fornecimento de quadro de comando para a central de alarme
Caso haja a necessidade de cabo blindado, será considerado aditivo
R: Neste caso, sugerimos que seja adquirido a central do mesmo fabricante dos detectores, para
que não haja mudança em sua infraestrutura.

2 - Instalação e fornecimento de corrimão em aço carbono pintado com tinta esmalte sintético preto
fosco c/ zarcão. Conforme ABNT 
Considerar aço galvanizado, e não aço carbono (descrito em planilha) e aço inox (descrição dos serviços)
R: Não tem problema, porém neste caso  a Composição deverá ser compatível com o insumo
aplicado.

3 - Emissão de AVCB junto ao órgão competente (CBMPa):
Pagamento da taxa é de responsabilidade do SESI PA
R: Responsabilidade do SESI, emitir o Boleto e nos entregar para pagamento.

4 - “As built” projeto do sistema de detecção de fumaça:
Elaboração apenas do "as built, e não a elaboração de um novo projeto com adequação às normas atuais
R: "As biult" entendemos como "conforme existente", para tanto o projeto deverá ser adequado
conforme o que temos instalado.

5 - Manutenção de hidrante passeio
Considerar apenas o hidrante de passeio, e não o que considera a "descrição dos serviços" 
R: Considerar Hidrante de Passeio. Foi erro na descrição do Memorial

 Atenciosamente, 

De: Laura Catarina Oliveira Athaide da Silva <laura.silva@sesipa.org.br> 
Enviado: sexta-feira, 30 de abril de 2021 08:59 
Para: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br> 
Cc: Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>; Maria Dione Coelho Borges Junqueira
<dione.junqueira@sesipa.org.br>; Renata Pereira da Silva <renatapereira@sesipa.org.br>; Dafne Regina
Cunha Leitão <dafneleitao@sesipa.org.br>; Ana Karolina Gomes da Silva <karolina@senaipa.org.br> 
Assunto: RE: Visita Técnica
 
Prezados

Considerando o processo, solicitamos que seja direcionado à GEECM.

Atenciosamente
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De: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br> 
Enviado: quinta-feira, 29 de abril de 2021 16:54 
Para: Laura Catarina Oliveira Athaide da Silva <laura.silva@sesipa.org.br> 
Cc: Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>; Maria Dione Coelho Borges Junqueira
<dione.junqueira@sesipa.org.br> 
Assunto: ENC: Visita Técnica
 

Prezada, boa tarde.

Estamos encaminhando a solicitação de pedido de esclarecimento apresentado pelo
licitante, pleiteamos prazo até o dia 30/04 para resposta.

Atenciosamente,
 
COCEL - Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI DR/PA
Contatos: (91) 4009-4940 / 4919 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br

De: Projetos Norte Proteção <projetosnorteprotecao@gmail.com> 
Enviado: quinta-feira, 29 de abril de 2021 16:13 
Para: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br> 
Assunto: Visita Técnica
 
Boa tarde, Senhores!
Conforme visita técnica realizada hoje (29/04/2021), com a supervisão da Engª Renata, onde foram
sanadas dúvidas em relação à planilha do Convite 008/2021. As quais descrevemos a seguir:

1 - Instalação e fornecimento de quadro de comando para a central de alarme
Caso haja a necessidade de cabo blindado, será considerado aditivo
2 - Instalação e fornecimento de corrimão em aço carbono pintado com tinta esmalte sintético
preto fosco c/ zarcão. Conforme ABNT 
Considerar aço galvanizado, e não aço carbono (descrito em planilha) e aço inox (descrição dos
serviços)
3 - Emissão de AVCB junto ao órgão competente (CBMPa):
Pagamento da taxa é de responsabilidade do SESI PA

4 - “As built” projeto do sistema de detecção de fumaça:
Elaboração apenas do "as built, e não a elaboração de um novo projeto com adequação às normas
atuais
5 - Manutenção de hidrante passeio
Considerar apenas o hidrante de passeio, e não o que considera a "descrição dos serviços"
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Atenciosamente,


