
De : CPL Comiss�o Permanente de <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Assunto : Re: EDITAL PE Nº 26/2021 SSPDF

Para : OPC Orçamento, Planejamento e Controle <opc.orcamento@gmail.com>

Re: EDITAL PE Nº 26/2021 SSPDF

seg, 04 de out de 2021 15:43

Senhor Fornecedor, segue abaixo esclarecimentos da área técnica quanto ao solicitado, referente ao PE n° 26/2021-SSP: 

1- Conforme o item 7.7.2 solicitamos envio para acesso a todas as pranchas de projetos (Autocad) já confeccionados e aos respec�vos cadernos de
especificações.

RESPOSTA:
Informo que, devido à grande dimensão em MBytes dos arquivos, não será possível encaminhá-los por e-mail, sendo necessário que o licitante

que necessitar dessas informações, venha presencialmente à sede da COENG(Coordenação de Engenharia e Arquitetura), no endereço SAM, Conjunto A, Bloco A,
Edi�cio Sede da Segurança Pública, 1º andar, sala 111, das 9:00hs, às 18:00hs, monido de um pendrive (com 5GByte de memória livre) para receber cópia, após
assinar termo de sigilosidade, uma vez que a informação é extremamente sensível.

 
 
 
2- Teremos acesso às listas de materiais dos projetos complementares?
Abaixo descritas:
4.4.5.4. Ven�lação, exaustão e clima�zação;
4.4.5.5. Instalações hidráulicas prediais;
4.4.5.6. Instalações sanitárias prediais;
4.4.5.7. Instalações prediais de águas pluviais;
4.4.5.8. Instalações prediais de prevenção e combate a incêndio;
4.4.5.9. Instalações elétricas prediais de baixa tensão;
4.4.5.10. Instalações telefônicas prediais;
4.4.5.11. Cabeamento estruturado, automação e lógica;
4.4.5.12. Instalações de proteção contra descargas atmosféricas (para raios)
4.4.5.16. Instalações de Rede de Segurança Eletrônica;
 
RESPOSTA:
Não. Os licitantes terão acesso aos projetos, desenhos, memoriais e cadernos de especificação. Mas as listas de materiais e os respec�vos

quan�ta�vos deverão ser elaborados pela contratada, mediante leitura correta dos projetos, por profissional habilitado para tal, inclusive os quan�ta�vos
deverão ser rastreáveis, para que seja possível a verificação nas futuras auditorias.

 
A�.



 
Adriana San�ago
Pregoeira
 
 

De: "OPC Orçamento, Planejamento e Controle" <opc.orcamento@gmail.com>
Para: licitacoes@ssp.df.gov.br
Enviadas: Sexta-feira, 1 de outubro de 2021 12:48:28
Assunto: EDITAL PE Nº 26/2021 SSPDF

Prezado Pregoeiro,
Boa tarde,

1- Conforme o item 7.7.2 solicitamos envio para acesso a todas as pranchas de projetos (Autocad) já confeccionados e aos respectivos cadernos de
especificações.

2- Teremos acesso às listas de materiais dos projetos complementares?
Abaixo descritas:
4.4.5.4. Ventilação, exaustão e climatização;
4.4.5.5. Instalações hidráulicas prediais;
4.4.5.6. Instalações sanitárias prediais;
4.4.5.7. Instalações prediais de águas pluviais;
4.4.5.8. Instalações prediais de prevenção e combate a incêndio;
4.4.5.9. Instalações elétricas prediais de baixa tensão;
4.4.5.10. Instalações telefônicas prediais;
4.4.5.11. Cabeamento estruturado, automação e lógica;
4.4.5.12. Instalações de proteção contra descargas atmosféricas (para raios)
4.4.5.16. Instalações de Rede de Segurança Eletrônica;

Atenciosamente,

OPC Engenharia Ltda
 
Engª Andréa Menezes
CREA: 72.006/D
'Tel/fax: (31)2555-9010 - (31)2555-2699
   Celular: (31)99971-9449
AVISO LEGAL

"Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais, portanto fica o seu receptor no�ficado de que qualquer disseminação, distribuição ou cópia não autorizada é estritamente proibida. Se você entende que recebeu



esta mensagem indevidamente ou por engano, por favor informe este fato ao remetente e a apague de seu computador."


