DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEOP • MO

Belo Horizonte, 30 de junho de 2008.

Esclarecimentos correspondentes à Licitação n° TP.011/2008, destinada à
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA O PRÉDIO
DO ANEXO II DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no município de BELO
HORIZONTE/MG.
Senhores Licitantes:
Referente à Licitação supracitada, foi questionado o seguinte:
Constatamos durante a visita técnica que os suportes para os aparelhos de janelas
atualmente instalados são confeccionados em cantoneiras galvanizadas, no atual
projeto página 20/20, indica que deverão ser fornecidos suportes em aço inoxidável.
Solicitamos informar se poderão ser fornecidos os suportes em cantoneira galvanizada,
conforme padrão existente?
Resposta: Orçar os suportes em aço inoxidável conforme projeto.
Caso seja necessário o fornecimento vidro, insulfilm e esquadria em cantoneira para
sustentação dos suportes dos aparelhos de janela, em quantidade superior ou não
prevista na "Planilha de Serviços", o DEOP irá considerai- estes itens como aditivo de
escopo?
Resposta: Os serviços necessários e não constantes em planilha serão pagos através de
aditivo contratual.
3) Verificamos que no item 04.04 da "Planilha de Serviços", as horas previstas para
instalação dos aparelhos de janelas e splits, não serão suficientes para execução dos
serviços. Caso o total de horas estipuladas pelo DEOP não seja suficiente para a
instalação destes equipamentos, o mesmo irá aditivar em horas este item de modo não
comprometer o escopo de fornecimento, visto que a proponente não pode alterar a
planilha.
Resposta:

Caso necessário os mesmos serão passíveis de aditivo contratual.

5) Referente a "Planilha de Serviços , item 03.02, consta recomposição de paredes e piso
em quantitativo de 100m 2 (cem metros quadrados), durante a visita técnica
constatamos serviços de civil apenas para furo de laje, para transposição de
eletrodutos. Solicitamos indicar a que se refere este item solicitado pelo DEOP?
Resposta: Orçar a quantidade prevista em planilha. Além dos furos teremos a
recomposição de alvenaria / revestimento de paredes e pisos para instalação dos
quadros elétricos.
Atenciosamente,

Eng° Paulo Bast de Oliveira Resende Costa
Presidente da C m4são Permanente de Licitação
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