
06/06/2022 12:55 Zimbra

https://webmail.ssp.df.gov.br/h/printmessage?id=62a6cfeb-c783-4cee-98f1-920361107ef2:31416&tz=America/Bahia&xim=1 1/4

De : CPL Comiss�o Permanente de
<licitacoes@ssp.df.gov.br>

Assunto : Re: Esclarecimento sobre o pregão 07/2022
Para : ERPRO Engenharia <engenharia@erpro.com.br>

Re: Esclarecimento sobre o pregão 07/2022

seg, 06 de jun de 2022 12:55
1 anexo

Boa tarde Sr Fornecedor,

Em atenção aos pedidos de esclarecimentos, referentes ao Pregão Eletrônico n° 07/2022-
SSP, seguem abaixo as considerações da área técnica:

1). DA SOLICITAÇÃO DA LICITANTE PARA "Acesso às plantas de
incêndio aprovadas": As plantas baixas dos pavimentos das edificações estão muito
desatualizadas e não podem ser divulgadas nesta fase, devido ao alto grau de sigilosidade das
mesmas, por se tratar de área de segurança de alta prioridade, que abriga unidades com a�vidades de
alto grau de sigilosidade e periculosidade, as quais lidam diariamente com o combate ao crime
organizado, sendo que o vazamento dessas plantas poderia causar sérios problemas de segurança aos
profissionais que ali laboram e à população do Distrito Federal. Contudo, as empresa interessadas
poderão efetuar vistorias nos locais com acompanhamento de servidor(es) desta SSPDF e assinatura
de Termo de Responsabilidade de Sigilo. A vistoria é altamente recomendada, uma vez que torna
possível a visão atual das edificações e dos sistemas atualmente instalados, onde existem (todos
inoperantes), o que não seria possível tendo acesso somente às plantas, pois as mesmas encontram-
se muito desatualizados, a maioria datadas das décadas de 1970 e 1980. As plantas de incêndio não
estão disponíveis nesta SSPDF(Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal), mas
devem exis�r no arquivo do CBMDF(Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal), devendo ser
resgatadas pela empresa contratada, mediante autorização formal do(s) representante(s) da
CONTRATANTE.

2). DO QUESTIONAMENTO SE OS "levantamentos de arquitetura serão
pontuais ou deverão ser feito do zero novamente": Uma vez a que a licitante seja a
vencedora do certame assine contrato para elaboração dos projetos, as plantas que estão de posse
desta SSPDF/COENG(Coordenação de Engenharia e Arquitetura), embora estejam muito
desatualizadas, poderão ser cedidas à contratada, logo no início da vigência do contrato, mediante
solicitação formal e assinatura de Termo de Responsabilidade de Sigilo. As plantas poderão facilitar a
elaboração dos novos projetos, porém será exigido da contratada que efetue vistorias  em todas as
edificações para atualização das plantas de todas as salas, sendo a contratada a única responsável por
essa atualização de plantas arquitetônicas, lay-outs e projetos de instalações, devendo cuidar para que
não haja interferências do sistema a ser projetado com os elementos atuais da edificação (exceto se o
elemento constar entre os itens a serem removidos), tais como pilares, vigas, esquadrias, portas,
divisórias, gessos, tubulações, conduítes, eletrocalhas, luminárias, quadros elétricos etc.

Atenciosamente.

Equipe do Pregão PE n°07/2022-SSP
Serviço de Licitações
SSPDF
(61) 3441-8824 / 3441-8266



06/06/2022 12:55 Zimbra

https://webmail.ssp.df.gov.br/h/printmessage?id=62a6cfeb-c783-4cee-98f1-920361107ef2:31416&tz=America/Bahia&xim=1 2/4

De: "ERPRO Engenharia" <engenharia@erpro.com.br>
Para: licitacoes@ssp.df.gov.br
Enviadas: Sexta-feira, 3 de junho de 2022 9:16:50
Assunto: Esclarecimento sobre o pregão 07/2022
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Boa tarde, com meus cumprimentos e respeitosamente gostaria de ter acesso as plantas de
incêndio aprovadas de todos os prédios que serão refeitos para consulta e esclarecimentos
sobre os projetos que serão solicitados. Gostaria também de saber se os levantamentos de
arquitetura serão pontuais ou deverão ser feito do zero novamente, por exemplo, os edifícios
foram totalmente reestruturados internamente restando apenas as paredes externas e
estrutural como no projeto original  ou apenas mudanças de salas o hall de acesso, por
exemplo. Desde já eu agradeço pela atenção e me despeço cordialmente.
 
Eduardo Rodrigues
Fluidodinâmica e Integridade Estrutural
Engº Mecânico CREA 159503-4-SC
62 98187-1414
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P  Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE

     Before printing, think about your responsibility and commitment to the ENVIRONMENT
  
Nota – Por favor, assim que receber este e-mail confirme seu recebimento. As
informações ora transmitidas e o conteúdo dos documentos anexos são confidenciais e para
conhecimento exclusivo do destinatário. Se o leitor desta advertência não for o seu destinatário, fica
desde já notificado de que não poderá divulgar, distribuir ou sob qualquer forma, dar conhecimento a
terceiros das informações e do conteúdo dos documentos anexos. Neste caso, comunique
imediatamente o remetente, respondendo este e-mail, e em seguida apague-o. Este e-mail possui
conteúdo informativo e não transacional
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