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RES: Esclarecimentos- Rádios Bidirecionais

Fernanda Quintao Dourado <f.quintao@fiemg.com.br>
Qui, 22/04/2021 21:28

Para:  Lucas Medeiros da Silveira <lucas.silveira@senaipa.org.br>; Sandra Márcia dos Santos Rebelo <sandra@sesipa.org.br>
Cc:  Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>; Gerência Executiva de Segurança e Saúde na Indústria <gsi@sesipa.org.br>

2 anexos (2 MB)

PRO-001369 - 13 - PRO 001369 - Plano de Trânsito Operações Corredor Sul,....pdf; PNR-000069 - 01 - PNR-000069 RAC - Requisitos de Atividades Crtíticas (P....pdf;

Equipe, boa noite!
 
Pelos documentos do cliente, constam apenas a informação rádio de comunicação bidirecional.
 
Abaixo e-mail que ques�onamos, logo no início do contrato e a informação foi a mesma.
 

 
 
Lucas,
 
Podemos pedir ajuda ao Anderson. O que acha?
 
 
 
A�.,
 
Fernanda Quintão Dourado
SESI | Contratos SST
FIEMG – Federação das Indústrias de Minas Gerais
55 (31) 3263-4761
f.quintao@fiemg.com.br | www.fiemg.com.br
 
A FIEMG não se responsabiliza por quaisquer falhas, inclusive omissões, existentes na mensagem ou que decorram de sua transmissão, bem como prejuízos
provenientes de qualquer alteração do conteúdo. Tais ocorrências são da responsabilidade de seu autor e não refletem a opinião da empresa.
FIEMG is not responsible for any failure, including omission, contained in the message or resul�ng from its transmission, as well as losses arising from any change in
content. Such occurrences are of the author’s liability and do not reflect the opinion of the company.
 

De: Lucas Medeiros da Silveira [mailto:lucas.silveira@senaipa.org.br]  
Enviada em: quinta-feira, 22 de abril de 2021 08:38 
Para: Sandra Márcia dos Santos Rebelo <sandra@sesipa.org.br>; Fernanda Quintao Dourado <f.quintao@fiemg.com.br> 
Cc: Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>; Gerência Execu�va de Segurança e Saúde na Indústria <gsi@sesipa.org.br> 
Assunto: RE: Esclarecimentos- Rádios Bidirecionais
 
Bom dia, Sandra!
 
Coloco em cópia a colega @Fernanda Quintao Dourado, do DR MG, que poderá nos ajudar com as informações solicitadas.
 
Fernanda, verificamos os documentos enviados e não encontramos as especificações técnicas dos rádios comunicadores. Pode nos ajudar?
 
Atenciosamente,

mailto:f.quintao@fiemg.com.br
http://www.fiemg.com.br/
mailto:f.quintao@fiemg.com.br
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De: Sandra Márcia dos Santos Rebelo <sandra@sesipa.org.br> 
Enviado: terça-feira, 20 de abril de 2021 14:17 
Para: Lucas Medeiros da Silveira <lucas.silveira@senaipa.org.br> 
Cc: Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>; Gerência Execu�va de Segurança e Saúde na Indústria <gsi@sesipa.org.br> 
Assunto: RE: Esclarecimentos- Rádios Bidirecionais
 
Prezado Gerente
 
Boa tarde!
 
Conforme e-mail abaixo de fornecedor que está par�cipando de cotação da aquisição de veículos para atendimento ao contrato com o SESI
MG, peço que solicite ao citado DR que encaminhe informações sobre esta aquisição, que desde a primeira onda do contrato vem
implicando em pendências nas contratações.
 
Solicitação de fornecedor: É mencionado que os radiocomunicadores são bidirecionais e que devem se comunicar com "outros veículos". Quais são esses
equipamentos? Qual o descri�vo, potência e distância? Possui repe�dora? Sem tais informações, fica impossível saber qual equipamento é pretendido. 

Grata pelo apoio e ao dispor!
 
A�.,
 
 

De: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br> 
Enviado: segunda-feira, 19 de abril de 2021 10:36 
Para: Sandra Márcia dos Santos Rebelo <sandra@sesipa.org.br>; Jacilaine Contente Koury de Souza <jacilaine@sesipa.org.br>; Lucas Medeiros da Silveira
<lucas.silveira@senaipa.org.br> 
Cc: Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>; Maria Dione Coelho Borges Junqueira <dione.junqueira@sesipa.org.br> 
Assunto: ENC: Esclarecimentos
 
Prezados, bom dia.
 
Solicitamos resposta ao pedido de esclarecimento solicitado pelo licitante, em referência a CR 020.2021.
 
 
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: Dirceu Barbara Junior <dirceu@siscomnet.com.br> 
Enviado: sexta-feira, 16 de abril de 2021 11:24 
Para: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br> 
Assunto: Esclarecimentos
 
Bom dia. 
 
A Siscom Telecomunicações Ltda, sob o CNPJ 01.479.100/0001-05, vem, por meio do seu Procurador, solicitar esclarecimento acerca da CR
20/2021, como se segue:
 
É mencionado que os radiocomunicadores são bidirecionais e que devem se comunicar com "outros veículos". Quais são esses equipamentos?
Qual o descritivo, potência e distância? Possui repetidora? Sem tais informações, fica impossível saber qual equipamento é pretendido. 
 
Desde já agradecemos,
 
Att,
 

Dirceu Junior
Licitações | Siscom Telecomunicações

Fone: 11 5545-7070   R. 106
Cel: 11 9 9206-2332  
Site: www.siscomnet.com.br
E-mail: dirceu@siscomnet.com.br
End: Rua Professor Otávio Guimarães, 329 - SP
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