


Licitacao Lafaiete <licita.lafaiete@gmail.com>

envio de dúvidas referente à licitação de prevenção e combate a incêndio
3 mensagens

Emerson de O Rocha <delpaengenharia@icloud.com> 23 de março de 2023 às 10:14
Para: engenhariapmcl@outlook.com, licita.lafaiete@gmail.com

Dúvidas sobre;
Processo Licitatório nº: 023/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº: 003/2023
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa ME, MEI ou EPP especializada para execução de obras de
prevenção e combate a incêndio (SPCI) em Escolas Municipais e na sede da Secretaria
Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, de acordo com projetos, quantitativos e
condições contidos nos Anexos I e II.

Fizemos um levantamento geral sobre as edificações e tivemos algumas dúvidas técnicas com relação à planilha na
qual gostaríamos de esclarecimento;

1- Instalações Elétricas; 
Em todas as escolas, os pontos de iluminação divergem em relação ao quantitativo de eletroduto, dessa forma,
como será cobrado por ponto de luminária uma vez que as escolas tem distâncias diferentes ? O valor por edificação
teria que ser diferente por pontos, o que não aconteceu. A se manter o eletroduto ligado em uma única caixa de
passagem elétrica, o valor é inexequível.

2- Instalações de Gás
Consta em algumas edificações que  a central de gás é igual. Porém nota-se que algumas a adequação não é para
P-13 e sim para P-45, o que o valor é inexequível.

3- Serviços complementares
A tabela utilizada da Seinfra é inviável pois tubo de corrimão de acordo com norma din2440 não é aplicavel. A norma
din2440 foi substituída pela norma NBR 5580M. Os tubos médios são fabricados para instalação de gás. É um tubo
robusto, de condução de fluidos. Acreditamos que o tubo para guarda corpo deve ter outra especificação, senão o
serviço fica inexequível por preço e por conexões.

4- Em nenhuma das escolas, consta obra civil com relação à rampa, escada, abertura ou inversão de porta, tamanho
de porta, modificação de escada, escada de madeira, modificação em corrimão existente. Será de responsabilidade
da prefeitura as modificações que não constam de planilha?

No item da entrega da obra considerou como entregue a obra após o AVCB, porém se não for aprovado o AVCB por
itens não constantes da planilha como ficará o pagamento?
Consta ainda a instalação de rede de hidrantes, o que não é o caso pois trata-se de PTS SEM APROVAÇÃO COM
HIDRANTES, ALARME, CASA DE BOMBAS, RESERVA TÉCNICA.

Além disso, consta o pedido de vistoria, porém só pode ser feito o pedido de vistoria pelo responsável pela
aprovação do projeto, o que não é responsabilidade da contratada. Como será resolvido esse item? Uma vez que
será necessário documentação extra que não é de responsabilidade da Contratada, como laudos de impossibilidade
técnica, laudos de estanqueidade e arts diversas.

Emerson Rocha
Delpa Engenharia e Segurança Ltda
Rua Jornalista Euclides Libânio, 78
Santa Amélia - Belo Horizonte – MG
CEP 31.560-080 - (31) 3447-9944
delpaengenharia@me.com

https://www.google.com/maps/search/Rua+Jornalista+Euclides+Lib%C3%A2nio,+78+%0ASanta+Am%C3%A9lia+-+Belo+Horizonte+%E2%80%93+MG?entry=gmail&source=g
mailto:delpaengenharia@me.com


Licitacao Lafaiete <licita.lafaiete@gmail.com> 23 de março de 2023 às 11:13
Para: Secretaria Municipal Obras e Meio Ambiente <obraspmcl@outlook.com>, obras@conselheirolafaiete.mg.gov.br,
Arquitetura PMCL <arquitetura_pmcl@outlook.com>

Prezados, bom dia!

Considerando a natureza técnica do questionamento, solicita-se manifestação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
a fim de balizar a resposta do Setor de Licitação ao interessado.

Atenciosamente,

Setor de Licitação
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--

Departamento de  Licitação - Conselheiro Lafaiete
Governo do Município de Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais 

(31) 99239-2003

Secretaria de Obras <obraslafaiete@outlook.com> 24 de março de 2023 às 14:38
Para: Licitacao Lafaiete <licita.lafaiete@gmail.com>, Secretaria Municipal Obras e Meio Ambiente
<obraspmcl@outlook.com>, "obras@conselheirolafaiete.mg.gov.br" <obras@conselheirolafaiete.mg.gov.br>, Arquitetura
PMCL <arquitetura_pmcl@outlook.com>

Prezados, boa tarde!

Diante dos ques�onamentos acerca do Processo Licitatório nº: 023/2023, solicito a suspensão de
processo para avaliação e correção das informações con�das nas planilhas.

A�.
Arq. Marcus Borges

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024
Rua Coronel Albino, 160 - Fonte Grande  CEP: 36.405-018 
(031) 99239 5505 (31) 99239 5582

De: Licitacao Lafaiete <licita.lafaiete@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 23 de março de 2023 11:13
Para: Secretaria Municipal Obras e Meio Ambiente <obraspmcl@outlook.com>;
obras@conselheirolafaiete.mg.gov.br <obras@conselheirolafaiete.mg.gov.br>; Arquitetura PMCL
<arquitetura_pmcl@outlook.com>
Assunto: Fwd: envio de dúvidas referente à licitação de prevenção e combate a incêndio
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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