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Enviado por: "Licitacoes - Defensoria Publica RS" <licitacao@defensoria.rs.gov.br>

De: licitacao@defensoria.rs.gov.br

Para: Os destinatários não estão sendo exibidos para esta impressão

Data: 03/11/2017 09:37

Assunto: Fw: Re: Fw: Solicitação de Esclarecimento - Tomada de Preços nº 01/2017

Anexos: image001.jpg (4 KB)

Prezado Thomas Talaska,
 
 
Encaminho resposta da área técnica, referente aos questionamentos enviados acerca da Tomada
de Preços nº 01/2017. 
 
 

Atenciosamente,

 

Pense antes de imprimir
O Meio Ambiente agradece

Carla Verena Sousa
Analista Processual
Núcleo de Gestão do Projeto de Modernização Institucional  NEGEP
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul
Rua Sete de Setembro, 666  4º andar
Fone (51) 32109378

 

 
Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se
você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você
recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail
e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
 
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: "Marcos Aurelio da Silva Costa" <marcos-costa@defensoria.rs.gov.br>
Data: 03/11/2017 09:19
Assunto: Re: Fw: Solicitação de Esclarecimento - Tomada de Preços nº 01/2017
Para: "Licitacoes - Defensoria Publica RS" <licitacao@defensoria.rs.gov.br>
Bom dia, prezada Carla!
 
Segue respostas com relação aos questionamentos encaminhados pela licitante:
 
1. Os documentos constantes da Parte B ‐ Memoriais Descritivos, possuem 03 memoriais descritivos
com as especificações técnicas da obra (memorial 01 – rede externa e Memorial  2 e 3 ‐ subestação).
Como o memorial 2 e 3 tratam da subestação, qual destes dois memoriais deve ser levado em
consideração como orientador para a elaboração da proposta e execução da obra?
 
Resposta: Memorial 2. 
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2. Nos Memoriais descritivos consta como parte da obra a “Instalação de um sistema de
exaustão para unidade de transformação (nova subestação 11º andar)” . Porém na planilha
orçamentária não consta nenhum item para instalação de exaustão. Esta instalação de
sistema de exaustão faz parte do escopo da obra ?

Se sim, a planilha é apenas orientativa e devemos considerar incluso em nossa
proposta a instalação de exaustão mesmo não estando discriminado nos itens do
orçamento ?

 
Resposta: O processo  realizado pela Defensoria para contratação para elaboração do projeto
executivo, apresentação e aprovação junto a concessionária de energia transcorreu num período de
aproximadamente 10 meses, durante este tempo, a Defensoria realizou a reforma da fachada
alterando as áreas fechadas especificamente no espaço de destinado para a nova subestação,
contemplando parte da fachada em venezianas aletadas, com passagem de ar adequada ao
ambiente. Desta forma o item de sistema de exaustão foi suprimido da planilha de custos, não
devendo ser considerado o fornecimento e a execução.
 
 
Att,
 
 
 

Marcos Aurélio da Silva Costa 
Diretor de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial
Fone: (51) 32109329 / 99729618  

 
Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se
você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você
recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail
e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
 
Em 01/11/2017 às 15:48 horas, licitacao@defensoria.rs.gov.br escreveu:
Prezado Diretor,
 
 
Encaminho questionamentos suscitados pela Empresa MGM Construções Elétricas
referentes à Tomada de Preços nº 01/2017, para conhecimento e manifestação. 
 

Atenciosamente,

 

Pense antes de imprimir
O Meio Ambiente agradece

Carla Verena Sousa
Analista Processual
Núcleo de Gestão do Projeto de Modernização Institucional  NEGEP
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul
Rua Sete de Setembro, 666  4º andar
Fone (51) 32109378

 

http://www.defensoria.rs.gov.br/
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Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei.
Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar
ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você
recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-
mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
 
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: "Comercial - MGM" <comercial@mgmconstrucoes.com.br>
Data: 01/11/2017 15:20
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - Tomada de Preços nº 01/2017
Para: licitacao@defensoria.rs.gov.br
Com Cópia: licitacoes@mgmconstrucoes.com.br, "'Carlos Alberto Titão'"
<carlos@mgmconstrucoes.com.br>
 
 
 
Prezado Paulo, bom dia!
 
Referente:
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017  ‐ DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
PROCESSO Nº 2393‐30.00/17‐0
 
Solicitamos esclarecimento quanto ao itens do edital conforme abaixo:
 

1‐     Os documentos constantes da Parte B ‐ Memoriais Descritivos, possuem 03 memoriais
descritivos com as especificações técnicas da obra (memorial 01 – rede externa e Memorial
 2 e 3 ‐ subestação). Como o memorial 2 e 3 tratam da subestação, qual destes dois
memoriais deve ser levado em consideração como orientador para a elaboração da
proposta e execução da obra?

 
2‐      Nos Memoriais descritivos consta como parte da obra a “Instalação de um sistema de
exaustão para unidade de transformação (nova subestação 11º andar)” . Porém na planilha
orçamentária não consta nenhum item para instalação de exaustão. Esta instalação de
sistema de exaustão faz parte do escopo da obra ?
Se sim, a planilha é apenas orientativa e devemos considerar incluso em nossa proposta a
instalação de exaustão mesmo não estando discriminado nos itens do orçamento ?
 

Certo de vossa habitual atenção, agradeço desde já,
 
Obrigado,
Atenciosamente,

Thomas Talaska   
Departamento Comercial
MGM Construções Elétricas
Xanxerê ‐ SC
Fone: (49) 3433 8000 (49) 9 8855 3566
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comercial@mgmconstrucoes.com.br
www.mgmconstrucoes.com.br
 
 

Livre de vírus. www.avast.com.
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