
Assunto: Fwd: Re: Esclarecimento
De COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br>
Para: <silvio.modena@lumixpro.com.br>
Data 15/05/2019 13:08

Prezado, 

Segue esclarecimento, devidamente solicitado!!!

ficamos a disposição para quaisquer demais dúvidas. 

--- 
Atenciosamente,
 
COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br

 

-------- Mensagem original --------

Assunto::Re: Esclarecimento
Data:15/05/2019 13:05

De:Roberto Alexandre Pereira Nemer <robertonemer@sesipa.org.br>
Para::COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br>

Cc::Ana Karolina Gomes da Silva <karolina@senaipa.org.br>

 

 

À
COCELI - COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEPA.
A/C: SR. NEILTON CARNEIRO - COORDENADOR PREGOEIRO.
 
 
PREZADO SR. NEILTON,
 
Informamos que a respeito da Solicitação de Esclarecimento do Licitante abaixo, temos a esclarecer, que o mesmo deverá apenas fornecer uma ART - Anotação de
Responsabilidade Técnica, do Projeto da Estrutura fornecida, e disponibilizar um Técnico para instrução da Primeira Montagem da Estrutura. 
Todas as demais Montagens da citada Estrutura, ficará sob a supervisão e Responsabilidade de nossa Equipe Técnica de Engenharia (Sistema FIEPA), que designará
um Responsável Técnico devidamente habilitado, para acompanhar e Licenciar a Montagem da mesma, junto aos Órgãos competentes.
 
Demais esclarecimentos, nos colocamos a disposição.
 
Atenciosamente,
 

De: COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br> 
Enviado: quarta-feira, 15 de maio de 2019 11:59:22 
Para: Roberto Alexandre Pereira Nemer 
Assunto: Fwd: Esclarecimento
 

 

--- 
Atenciosamente,
 
COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br

 

-------- Mensagem original --------



Assunto::Esclarecimento
Data:15/05/2019 10:07

De:Silvio Modena <silvio.modena@lumixpro.com.br>
Para::COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br>

 

Bom dia,
 
Estou precisando esclarecer uma duvida sobre o pregão SENGE/TR 012?2019
 
A CONTRATADA deverá entregar os materiais e/ou equipamentos, no local especificado pela FISCALIZAÇÃO, sendo responsável
pelo transporte horizontal e vertical, além da instalação dos
mesmos até o local designado.
 
Local de entrega Ok  
 
 
Sobre a instalação
 
• RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
Todo fabricante de estruturas metálicas obrigatoriamente deve ser cadastrado junto ao CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), que irá fiscalizar a existência de um
engenheiro responsável por essa empresa e seus projetos.
Esse profissional é o responsável por garantir a qualidade e veracidade das informações tal
como, memoriais de cálculo, tabela de cargas, projetos, etc.
 
Desta forma, toda montagem, deverá ser acompanhada por um Responsável Técnico, com inscrição no CREA, que irá emitir a ART
de montagem (Anotação de Responsabilidade Técnica).
Esse acompanhamento é que garante a integridade estrutural do seu projeto. Esse responsável
irá fiscalizar o processo de montagem e deverá seguir as orientações contidas nos manuais de
cálculo fornecido pelo fabricante.
Vale ressaltar que existe uma ART para projeto e outra ART para a montagem. A Empresa
fornecedora irá somente emitir a ART para projetos especiais, calculados pelo seu
departamento de engenharia. A ART de Montagem ficará sob a responsabilidade do
CONTRATANTE.
 
Duvida Todas as montagem teremos que enviar um técnico para acompanhar a montagem no local indicado pelo Sesi ?
 
ou somente na primeira instalação teremos que enviar um técnico Com  ART
 
Fico no aguardo
 
Atenciosamente
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