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Prezado(s) Senhor(es),

Publicamos o entendimento da Comissão Permanente de Licitação, após ouvir a
área técnica responsável pela elaboração do Projeto Básico, conforme o edital, em resposta ao
pedido de esclarecimentos feito por empresa interessada em participar da TOMADA DE PREÇOS
Nº 1/2006 – CGSIINEP:
Esclarecimentos:
1. Consta na página 61 do edital uma relação contendo 15 pranchas de projetos
disponíveis para serem retirados na copiadora Stretch Graphics, adquirimos estes projetos porém
nos foram fornecidos apenas 10 pranchas, ficaram faltando os seguintes arquivos: 01/ARQ;
televisão 01/02 e 02/02; e arquivo histórico 01/02 e 02/02. Estes projetos são existentes? Caso
positivo solicitamos esses arquivos para executarmos os levantamentos de materiais necessários
à execução dos serviços.
2. Consta na pág. 22 sub item 7.1 do edital que deverá ser instalado pano de
veneziana de alumínio anodizado na cor preta para ventilação. Em que localidade será instalado
este pano de veneziana? E como deverá ser confeccionado? Solicitamos maiores detalhes. Obs.
Este item não aparece na planilha orçamentária.
3. Consta na pág. 23 sub item 7.2 do edital que deverá ser aplicado película
jateada na face interna da esquadria do CPD. Todos os vidros do ambiente do CPD receberão
essa película? Qual é a especificação para este material? Obs. Este item não aparece na planilha
orçamentária.
4. Para vários produtos / equipamentos é solicitado a apresentação de certificados
ISO 9001 e 14000, bem como garantia de 25 anos. Em qual fase do processo deverão ser
apresentadas essas comprovações?
5. Para o sistema de detecção e alarme com combate de incêndio com gás HFC é
dito na pág. 52 sub item 19.6.1. que deverá ser aproveitada a central de detecção existente para
tal fim, já na mesma pág. sub item 19.6.3. é dado descrição de uma central nova mod. AE/FH8+4,
essa central deverá ser fornecida? Obs. Este item não aparece na planilha orçamentária.

6. O caderno de especificações diz que a alimentação do quadro dos aparelhos de
ar condicionado partirá deo sub solo do QGBT já o projeto de elétrica 03/05 mostra que a
alimentação partirá do QGDFL do Andar. Qual das opções está correta? Solicitamos a informação
se já existe instalado nestes quadros o disjuntor de proteção para ao ramal de alimentação do
quadro dos aparelhos do ar condicionado, uma vez que não tivemos acesso a esses quadros
durante a visita técnica.
7. Favor informar para onde serão transportas as divisórias a serem retiradas do
ambiente de reforma?
8. O piso elevado a ser fornecido será de madeira aglomerada ou metálico?
9. È mostrado no projeto ALA 01/01 a existência de 01 extintor de CO2 porém ele
não aparece na planilha orçamentária. Este extintor deverá ser fornecido?
10. O caderno de especificação diz que o controle de acesso no ambiente CPD
será realizado através de biometria, porém no projeto de seg 01/01 é mostrado controle de acesso
através de cartão magnético. Qual das opções deverá ser considerado? Caso seja cartão
magnético solicitamos as especificações do mesmo.
11. Solicitamos maiores informações / marca e modelo do PLC a ser utilizado no
quadro de automação do sistema de ar condicionado, uma vez que o projeto não dá maiores
detalhes.
12. Qual é o modelo / fabricante do switch core a ser remanejado?
13. Quais são as dimensões das visitas a serem instaladas no corredor do INEP
(item 2.4) da planilha orçamentária? Mesmo o forro do corredor sendo em placas 1.250 x 625
modular há necessidade de executar essas visitas?
Respostas:
1. Realmente são 15 (quinze) pranchas. As 5 (cinco) pranchas que faltaram, 4
(quatro) são de CFTV e 1 (uma) de arquitetura. As mesmas já foram encaminhadas a STRETCH
GRAPHICS e estão à disposição das licitantes.
2. Este item deve ser desconsiderado, uma vez que não foi orçado.
3. Este item deve ser desconsiderado uma vez que não foi orçado.
4. Estes certificados devem ser entregues juntamente com o(s) produtos(s)
adquiridos. Quanto às garantias devem ser de acordo com o constante do Edital – subitem 8.1.1
alínea k), bem como do Projeto Básico – Anexo I – item 26.
5. Deve ser considerada a ampliação da central existente. A especificação da
central no item 19.6.3 é referente a já existente para dar diretriz apenas.
6. Deverá ser considerada a opção do QGBT do subsolo.
7. Elas serão reaproveitadas, ou seja, serão desmontadas e remontadas.
8. Serão idênticas ao já existente no caso metálico.
9. Não será preciso fornecer, pois o órgão deverá colocá-lo depois da obra.

10. Deverá ser considerado o controle de acesso por biometria conforme caderno
e orçamento.
11. Poderá ser de qualquer fabricante, de preferência nacional, que atenda as
funções estabelecidas pelo edital.
12. Modelo / Fabricante – Passport 8610 e 01 Baystack 5510, Nortel.

13. Deverá ser desconsiderado, pois na última reforma o forro foi mudado para
removível.
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