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Esclarecimento 18/07/2018 21:55:10
 
Quanto a dúvida referente ao cilindro de gás, ele terá que ser fornecido juntamente com o equipamento? Quanto ao modelo?

 Fechar
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Resposta 18/07/2018 21:55:10
 
Sim. O modelo deverá ser o compatível com o equipamento e com capacidade mínima de 20 litros.

 Fechar
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Esclarecimento 18/07/2018 19:25:00
 
Pergunta 1: Entendemos que a instalação é o primeiro funcionamento da máquina. Está correto nosso entendimento? Pergunta 2: Outrossim a
instalação de fato do equipamento, ou seja, o fornecimento de materiais, cabos, base, eletrocalhas e outros miscelâneas são de responsabilidade da
Contratante. Está correto nosso entendimento? Pergunta 3: Logo o escopo de fornecimento é somente o fornecimento do Grupo Gerador e o Start-
up da maquina com treinamento de operação do equipamento. Está correto nosso entendimento?

 Fechar
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Resposta 18/07/2018 19:25:00
 
RESPOSTA 1: NÃO RESPOSTA 2: NÃO. O equipamento GRUPO GERADOR deverá ser entregue instalado e todos os custos referentes a materiais e
mão-de-obra necessários à instalação são de responsabilidade da Contratada. RESPOSTA 3: NÃO. O escopo da contratação é o equipamento GRUPO
GERADOR instalado com os custos de todos os materiais e mão-de-obra necessários à instalação são de responsabilidade da Contratada.

 Fechar
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Esclarecimento 17/07/2018 17:19:09
 
Gostaria de saber se EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018-SSPDF, referente a item 33 (Gerador) faz parte do escopo da contrata a
instalação do mesmo.

 Fechar
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Resposta 17/07/2018 17:19:09
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento do edital do Pregão Eletrônico nº 08/2018-SSPDF, informo que, segundo a descrição constante do próprio
item e também no item 6.1.2 do Termo de Referência, o ´Grupo Gerador deverá ser entregue instalado acompanhada de manual de instruções
detalhado, em português. A empresa deverá oferecer curso para a utilização da máquina para, no mínimo, 05 pessoas do Sistema Prisional com
duração de 12 horas, a ser realizado em Brasília-DF. Demais especificação constante no subitem 5.4." Portanto a resposta é SIM, o grupo gerador
deverá ser entregue instalado.

 Fechar


