Compras e Licitação
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Compras e Lidtação <compraselicitacao@crcmt.org.br>
sexta-feira, 4 de maio de 2018 09:35
'Victor Salmazo ( NTI Engenharia & Networking)'
RES: DÚVIDAS - EDITAL TP 01_20187

Victor, bom dia;
Esta CPL/CRCMT vem respeitosamente prestar esclarecimentos referente às dúvidas elencadas,
referente ao Edital Tomada de Preços 01/2018, recebido na data de 03/05/2018, através do e-mail
identificado victor@e-nti.com.br, do Sr. Victor Salmazo, da empresa NTI Soluções Integradas, que
seguem:
1) Com relação à quantidade de pontos de Tomadas Duplas: (qual quantidade devemos considerar?)
a. 105 no memorial
b. 50 na lista de materiais
c. 77 nas pranchas 03 e 04
RESPOSTA: Esta informação será retificada.
2) Item "12.2.8. PLENÁRIA do anexo X" do memorial descritivo, cita a instalação e 1 Tomada dupla RJ45
e não consta na lista de materiais e nem no projeto;
Devemos considerar? quais quantidades? Existe projeto de Telecomunicações?
RESPOSTA: Sim, devemos considerar. A quantidade é de 1 (uma tomada dupla. Não existe projeto
de Telecomunicação, uma vez que trata-se apenas de substituição e não implantação de tomada
dupla.
3) Cabo de entrada:
a. 3#185(95)95mm2 no memorial descritivo e na prancha 01
b. 2x3#120(120)70mm2 no diagrama unifilar da prancha 06
Qual devemos considerar? (OBS. na Planilhas consta cabo 3#185(95)95mm2 )
RESPOSTA: a) Deverá ser considerado o •cabo 3#185(95)95~2 do memorial descritivo e na
prancha 01. b) O cabo 2x3#120(120)70mm2 no diagrama unifilar da prancha 06 será retificado para
3#185(95)95mm 2 no diagrama unifilar da prancha 06.
4) Disjuntor geral de entrada:
a. 300A no memorial descritivo e na prancha 01
b. 400A no diagrama unifilar da prancha 06
Qual devemos considerar? (OBS. na Planilhas consta 300A)
RESPOSTA: a) O disjuntor 300A no memorial descritivo e na prancha 01 se manterá. b) O
DISJUNTOR 400A no diagrama unifilar da prancha 06 será retificado para 300A no diagrama unifilar
da prancha 06.
5) Na Visita Técnica foi mostrado o prédio anexo aos fundos e seus respectivos quadros elétricos, porém
não é citado nos projeto e lista de materiais. Faz parte da reestruturação?
RESPOSTA: O anexo aos fundos não será objeto de reforma ou instalação elétrica, sendo este item
excluído.
6) No item 7.1 da lista de materiais de referência é citado "rasgo em alvenaria". Terá recomposição ou é
por conta do CRC?
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RESPOSTA: Esta informação será retificada.
7) Dimensão das caixas de passagem diferentes:
a. No memorial - 800x800x800mm
b. Na lista de materiais - 800x800x620mm
RESPOSTA: a) Este item está correto. b) Este item será retificado para 800x800x800.
8) Fornecimento e instalação de QGBT não possui na lista materiais de referência, somente os
disjuntores.
Será fornecido?
RESPOSTA: Será incluído um quadro de QGBT na planilha orçamentária e memorial descritivo.
9) No Memorial Descritivo pede barramento do QGBT de 225A e disjuntor de geral de 300A. Dessa forma
o disjuntor não protegerá o barramento.
É isto mesmo?
RESPOSTA: O barramento do QGBT de 225A será retificado para barramento de cobre de 1.1/4" x
3/16" de 351A
10) Na composição 02 e 03, a quantidade de horas para o serviço de caminhão Munck e quantidade de
horas para execução dos serviços de "Montagem de Estrutura de Derivação de Posto de Transformação"
e "Montagem de Posto de Transformação de 112,5KVA" são insuficientes para execução dos serviços.
É possível mudar ou recalcular?
RESPOSTA: Será revista a quantidade de horas.
11) Na Lista de materiais de referência, é pedido o total de 15 pontos de interruptores simples, 10 pontos
de interruptor duplo e 5 pontos de interruptor triplo e no memorial 3 pontos de interruptor simples, 3 pontos
de interruptor duplo e 1 ponto de interruptor triplo.
Qual quantidade devemos considerar? tendo em vista não ser apontado / detalhado em projeto.
RESPOSTA: Será retificado o pedido total para 3 pontos de interruptores simples, 3 pontos de
interruptor duplo e 1 ponto de interruptor triplo conforme descrito no memorial 3 pontos de
interruptor simples, 3 pontos de interruptor duplo e 1 ponto de interruptor triplo.
12) Item 1 ao 6 da lista de referência é para a mureta e entrada de energia no Prédio?
RESPOSTA: Sim.
13) Padrão dos disjuntores "NEMA (americano)", itens 7.10 à 7.15, é isto mesmo?
RESPOSTA: Será reificado para "padrão DIN ".
14) No Edital, prevê 60 dias para execução, e na planilha (Item 1.2), apenas 1,5 mês (45 dias) qual
devemos considerar?
RESPOSTA: Será revisto o prazo de execução.

Face aos esclarecimentos solicitados <e observadas as necessidades de
retificação, com base no art. 21, § 4° da Lei 8666/93, informamos que este
Edital será devidamente retificado e republicado, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido. Favor acompanhar o DOE, Jornal Diário de Cuiabá
e no endereço ININW.cmmt.orq.br, no campo "Licitações".
Atenciosamente,
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'Todo pensamento positivo, te impulsiona na direção certa".
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Fique em dia com a sua anuidade e esteja apto
para o exercício da profissão!

De: Victor Salmazo ( NTI Engenharia & Networking) rmailto:victor@e-nti.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 3 de maio de 2018 14:08
Para: compras@crcmt.org.br; compraselicitacao@crcmt.org.br
Cc: engenharia@e-nti.com.br
Assunto: DÚVIDAS - EDITAL TP 01_20187
Caro Sr. Pregoeiro,
Boa tarde, segue abaixo alguma dúvidas / questionamentos a respeito do Edital TP 01/2018.
"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO
CRCMT"
1)

a.
b.
c.

Com relação à quantidade de pontos de Tomadas Duplas: (qual quantidade devemos considerar?)
105 no memorial
50 na lista de materiais
77 nas pranchas 03 e 04

2)

Item "12.2.8. PLENÁRIA do anexo X" do memorial descritivo, cita a instalação e 1 Tomada dupla RJ45 e não
consta na lista de materiais e nem no projeto;
Devemos considerar? quais quantidades? Existe projeto de Telecomunicações?
3)

a.
b.

4)

a.
b.

Cabo de entrada:
3#185(95)95mm2 no memorial descritivo e na prancha 01
2x3#120(120)70mm2 no diagrama unifilar da prancha 06
Qual devemos considerar? (OBS. na Planilhas consta cabo 3#185(95)95mm2 )
Disjuntor geral de entrada:
300A no memorial descritivo e na prancha 01
400A no diagrama unifilar da prancha 06
Qual devemos considerar? (OBS. na Planilhas consta 300A)

5)
Na Visita Técnica foi mostrado o prédio anexo aos fundos e seus respectivos quadros elétricos, porém não é
citado nos projeto e lista de materiais. Faz parte da reestruturação?

No item 7.1 da lista de materiais de referênCia é citado "rasgo em alvenaria". Terá recomposição ou é por
conta do CRC?
6)
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7)
a.
b.

Dimensão das caixas de passagem diferentes:
No memorial - 800x800x800mm
Na lista de materiais - 800x800x620mm

8)

Fornecimento e instalação de QGBT não possui na lista materiais de referência, somente os disjuntores.
Será fornecido?

9)
No Memorial Descritivo pede barramento do QGBT de 225A e disjuntor de geral de 300A. Dessa forma o
disjuntor não protegerá o barramento.
É isto mesmo?
10)
Na composição 02 e 03, a quantidade de horas para o serviço de caminhão Munck e quantidade de horas
para execução dos serviços de "Montagem de Estrutura de Derivação de Posto de Transformação" e "Montagem de
Posto de Transformação de 112,5KVA" são insuficientes para execução dos serviços.
É possível mudar ou recalcular?
11)
Na Lista de materiais de referência, é pedido o total de 15 pontos de interruptores simples, 10 pontos de
interruptor duplo e 5 pontos de interruptor triplo e no memorial 3 pontos de interruptor simples, 3 pontos de
interruptor duplo e 1 ponto de interruptor triplo.
Qual quantidade devemos considerar? tendo em vista não ser apontado / detalhado em projeto.
12)

Item 1 ao 6 da lista de referência é para a mureta e entrada de energia no Prédio?

13)

Padrão dos disjuntores "NEMA (americano)", itens 7.10 à 7.15, é isto mesmo?

14)
No Edital, preve 60 dias para execução, e na planilha (Item 1.2), apenas 1,5 mês (45 dias) qual devemos
considerar?

Certo do pronto atendimento.
Grato

Victor Salmazo
Diretor
NTI Soluções Integradas
+55 65 9252-2677
+55 65 9971-3920
+55 65 3027-3920
+55 65 3027-3926 1 FAX
victore-nti.corn.br
Rua Cotovia, 29 1 Barra do Pari I Cuiabá-MT 1 78035-600
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Livre de vírus. www.avast.com.
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Compras e Licitação
Compras e Licitação <compraselicitacao@crcmt.org.br>
quinta-feira, 3 de maio de 2018 16:44
'Fabiano Contti Nabarrete'
RES: Duvidas e Perguntas TP01/2018

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Fabiano, boa tarde;
Seguem as respostas aos esclarecimentos apresentados:
01 - no item 7.5.1, diz que o engenheiro responsável pelo serviço devera ser Eng Civil, porem a maior parte
dos serviços correspondem a Engenharia Elétrica, devendo em meu ponto de visto, ser solicitado tal
profissional e não o que está sendo solicitado, tanto que profissionais de engenharia civil não assinam posto
de transformação.
Resposta: Sim , este item será retificado para engenheiro elétrico.
02 - no item 7.1.3, sobre a prova de qualificação econômica e financeira, gostaria de saber se pode ser aceito
os dados do livro caixa de 2016, pois o livro caixa de 2017 está protocolado na junta comercial do estado de
Mato Grosso com o numero de 18/056.415-3 aguardando registro.
Resposta: Poderá ser apresentado o Balanço Patrimonial de 2016 devidamente registrado na junta
Comercial.
03 - não enxerguei no edital algum tópico referindo a autenticação de documentos, se tem que ser somente
em cartório ou se tem a possibilidade de requerer autenticação no próprio órgão antes da licitação.
Resposta: Esta informação encontra-se nos item 4.6 e 20.5 do Edital.

Atenciosamente,
"Todo pensamento positivo, te impulsiona na direção certa".

CRCMT

Assistente Operado
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Fique em dia com a sua anuidade e esteja apta
para o exercício da profissão!

De: Fabiano Contti Nabarrete [mailto:contti nabarretehotmailcom]

Enviada em: quinta-feira, 3 de maio de 2018 15:53
Para: Compras e Licitação - CRCMT
Assunto: Duvidas e Perguntas TP01/2018

Boa tarde!

Gostaria de solicitar alguns esclarecimentos para participação do processo licitatório TP01/2018 de
Restruturação de Parte Elétrica da vossa sede.
01 - no item 7.5.1, diz que o engenheiro responsável pelo serviço devera ser Eng Civil, porem a maior parte
dos serviços correspondem a Engenharia Elétrica, devendo em meu ponto de visto, ser solicitado tal
profissional e não o que está sendo solicitado, tanto que profissionais de engenharia civil não assinam posto
de transformação.
02 - no item 7.1.3, sobre a prova de qualificação econômica e financeira, gostaria de saber se pode ser aceito
os dados do livro caixa de 2016, poiso livro caixa de 2017 está protocolado na junta comercial do estado de
Mato Grosso com o numero de 18/056.415-3 aguardando registro.
03 - não enxerguei no edital algum tópico referindo a autenticação de documentos, se tem que ser somente
em cartório ou se tem a possibilidade de requerer autenticação no próprio órgão antes da licitação.
Sem mais para o momento.
Agradecido

FACINE serviços
Fabiano Contti Nabarrete
RNP: 120.183.480 - 3
Fone: 65 - 3622 5082 / 9995 9975
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