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ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Marcia Loureiro Chaves Soldera" <marcia-soldera@defensoria.rs.gov.br>

De: marcia-soldera@defensoria.rs.gov.br

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

Data: 09/08/2018 11:27 (04:22 horas atrás)

Assunto: Re: CONCORRÊNCIA Nº 01/2018_Esclarecimento

Anexos: PAR_2018_08_09_Question 12_CC01-2018_Marcia.pdf (275 KB)

Bom dia!
 
Segue questionamento da empresa R-2, encaminhado equivocadamente para mim.
 
Para agilizar a resolução, visto que se trata de uma questão simples, segue já em anexo o parecer
técnico de análise da questão, para publicação.
 
Atenciosamente,
 

Pense antes de imprimir 
 O Meio Ambiente agradece

Marcia Loureiro Chaves Soldera
 Arquiteta - DEAM

 Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul
 Rua Sete de Setembro, 666 - sala 607

 Porto Alegre/RS - CEP 90010-190
 Fone (51) 3210-9432

 
 
 
Em 08/08/2018 às 10:57 horas, tecnico@r2.eng.br escreveu:

Bom dia!
 
                Prezada Arq. Marcia;
 
                Consta no memorial de arquitetura item 5.7 – Serviços de Marcenaria, a partir da página 73, fornecimento
e instalação de móveis. Porém não encontramos a descrição correspondente na planilha, para lançar os valores, dos
seguintes itens abaixo. Questionamos se devemos considerar o valor desses itens junto com outro ou estes não
devem ser orçados, pois serão fornecidos pela contratante (Defensoria Pública)?
 
5.7.1 Fornecimento e instalação de balcão do protocolo em MDF, modelo MA01 – conforme projeto
 
5.7.1 Fornecimento e instalação de guichê da informática em MDF, modelo MA01b – conforme projeto
 
5.7.2 Fornecimento e instalação da mesa do conselho em MDF, modelo MA02 – conforme projeto
 
5.7.3 Fornecimento e instalação de balcão do foyer em MDF, modelo MA03 – conforme projeto
 
5.7.4 Fornecimento e instalação da prateleira da biblioteca em MDF, modelo MA04 – conforme projeto
 
5.7.5 Fornecimento e instalação do armário de canto em MDF, modelo MA05– conforme projeto
 
5.7.6 Fornecimento e instalação da prateleira de pastas de A a Z em MDF, modelo MA06– conforme
projeto
 
5.7.7 Fornecimento e instalação da mesa de centro em MDF, modelo MA07– conforme projeto
 
5.7.8 Fornecimento e instalação do balcão da sala de reuniões em MDF, modelo MA08– conforme projeto
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5.7.9 Fornecimento e instalação da mesa da sala de reuniões, modelo MA09 – conforme projeto
 
5.7.10 Fornecimento e instalação do móvel do refeitório, modelo MA10 – conforme projeto
 
5.7.11 Fornecimento e instalação do móvel do centro de convivência, modelo MA11 – conforme projeto
 
5.7.12 Fornecimento e instalação do móvel do depósito do auditório, modelo MA12– conforme projeto
 
5.7.13 Fornecimento e instalação do móvel da copa, modelo MA13– conforme projeto
 
5.7.14 Fornecimento e instalação do móvel do refeitório, modelo MA14– conforme projeto
 
5.7.15 Fornecimento e instalação do móvel do DML, modelo MA15– conforme projeto
 
 
 
 
Att,
Técnico em Edificações: Carlos
Fone: 51 3137-4598
Cel.: 51 995697711
e-mail: tecnico@r2.eng.br
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