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Vimos por meio deste, solicitar alguns esclarecimentos quanto ao Edital 12/2015. 
 
 
Questionamentos 01: 
 
 
 
 INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 29 de setembro de 2015 às 10h (hora de Brasília)  

Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br/www.comprasnet.gov.br 

 

Quanto a data de abertura do certame, entendemos que o prazo é muito curto, os projetos das salas onde 

serão realizados os serviços, não foram divulgados, desta forma não há como fazer um orçamento  sem o 

prévio conhecimento do que será feito em termos de serviços, e  onde estes equipamentos serão instalados, 

qual o tipo de forro previsto para o local, Já que temos que fazer instalações de equipamentos no teto do 

ambiente, no mobiliário, em cabine de som, mas não temos a informação sobre esses itens. 

Estivemos no local, e realizamos a visita, mas pouco acrescentou, pois a sala está montada com a estrutura 

que funciona hoje, mas não temos ideia de como será o novo projeto e quais as suas especificações, quanto a 

estrutura física do novo projeto. 

 

Quando teremos acesso aos projetos... 
 

 

 

Questionamento 02: 
 
 
30.2. O pagamento será efetuado conforme ordem de entrega estabelecida e será liberado 

conforme disposto no quadro:  

 

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO  

 

 

Equipamento\Serviço  

Pagamento  

1  Entrega dos 

equipamentos  

Após a entrega dos 

equipamentos será 

emitido o Termo de 

Recebimento 

Provisório referente 

aos itens entregues  

50% (cinquenta por 

cento) do valor 

correspondente aos 

equipamentos  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/www.comprasnet.gov.br
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2  Entrega de toda a 

solução instalada e 

testada  

Após a entrega de 

todo o sistema 

funcionando e de 

acordo com o Termo 

de Referencia será 

emitido o Termo de 

Recebimento 

Provisório referente 

aos serviços e o 

pagamento da parcela 

final referente aos 

equipamentos 

entregues  

50% (cinquenta por 

cento) finais do valor 

correspondente aos 

equipamentos  

3  Instalação, 

treinamento e 

operação assistida  

Após o termino de 

todos os serviços será 

emitido o Termo de 

Recebimento 

Definitivo referente à 

solução 

(equipamentos e 

serviços)  

100% (cem por 

cento) do valor 

correspondente ao 

item serviços de 

instalação, 

capacitação e 

operação assistida.  

 
 
Para que os equipamentos sejam instalados, é necessário a execução de serviços de 
infraestrutura e que pelo visto só serão pagos na conclusão dos trabalhos, e esses serviços 
devem ser realizados durante a obra das salas. 
 
No cronograma de pagamento, não tem previsão de pagamento para os serviços de 
infraestrutura, que devem ser realizados durante a obra, como será viabilizada esta questão... 
 
 
Questionamento 03: 
 

 

8. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  

 

8.1. Projeto de Instalação  
8.1.1. No Projeto de Instalação – PI, consequência da aprovação do Projeto Provisório de instalação – PPI, 

deverá constar a prévia de projeto de instalação contendo, no mínimo, relação de materiais e serviços que 

comporão a entrega, croquis e plantas de instalação, topologia física e lógica com o detalhamento dos canais 

de comunicação identificados por cores (áudio, vídeo e controle), detalhamento da configuração do 

equipamento, relatório de vistoria, planos de migração e ativação. 
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8.1.2. No Projeto de Instalação - PI deve ser apresentada ainda uma lista de orientações por parte da 

CONTRATADA nos seguintes termos:  

8.1.2.1. Orientação de infraestrutura necessária para cabeamento e fixação de equipamentos: deve 

contemplar orientações sobre aspectos de piso, forro ou demais critérios estruturais que otimizem a solução 

para futuros ajustes e adaptações;  

8.1.2.2. Orientação luminotécnica: deve contemplar critérios de orientação no sentido da incidência de luz, 

claridade ideal em termos de intensidade bem como a distribuição dos pontos de luz na sala;  

 

 

 

8.1.2.3. Orientação acústica: deve contemplar critério de orientação no sentido de ruídos existentes na sala ou 

externos a esta que possam gerar impactos negativos à solução, bem como orientações no sentido de 

distribuição e captação de áudio no ambiente em questão. 

 

Sem o projeto detalhado do ambiente, como poderemos orçar esta fase da empreitada.... 

 

Não ficou claro que temos obrigação de efetuar o projeto de iluminação, gostaria de saber quem será o 

responsável pela execução deste serviço, pois não consegui encontrar neste termo estas especificações. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

Roberto F. Santos 

Gerente Comercial 
 
 


