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Assunto: Fwd: RES: RES: RES: RES: RES: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019
De COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br>
Para: <adriano.isi@senaipa.org.br>
Cc: <luciana.daniel@tecnal.com.br>
Data 21/03/2019 16:16

Prezado, boa tarde.

 

Por favor, responder questionamento abaixo.

 "É nessa questão o meu pedido de esclarecimento que estou falando, pois no lote 05 e 35 as quantidades dos equipamentos do PACOTE não está definido dentro deles."

 

--- 
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::RES: RES: RES: RES: RES: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019
Data:20/03/2019 14:59

De:Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos <luciana.daniel@tecnal.com.br>
Para::"'COCELI - FIEPA'" <licitacao@sesipa.org.br>

 

Boa tarde!!

Perfeito chegamos a compreensão do assunto, é isso mesmo.

Só um porem .... quando vocês falam

"Dentro de cada descrição, contém o nome do equipamento e as quantidades que deverão ser entregues, de forma conjunta, em forma de PACOTE, exatamente da
forma como você descreveu na tabela anterior."

É nessa questão o meu pedido de esclarecimento que estou falando, pois no lote 05 e 35 as quan�dades dos equipamentos do PACOTE não está definido dentro deles.

 

No aguardo

- - - - -

 

Luciana Daniel Costa e Silva

Licitações

       

luciana.daniel@tecnal.com.br

 

TECNAL Equipamentos Científicos.

Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br

 

De: COCELI - FIEPA [mailto:licitacao@sesipa.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de março de 2019 14:51 
Para: Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Cien�ficos <luciana.daniel@tecnal.com.br> 
Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019

 

Prezada, boa tarde.

 

Primeiramente, o julgamento não é por lote, e sim por item. Ocorre que você esta utilizando o termo "ITEM" na sua literalidade, entretanto, quando nos referimos à
"Item 1; Item 2; Item 3..." isso serve apenas para enumerar os CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS que estão sendo solicitados. Logo, cada ITEM faz referencia à um
PACOTE DE EQUIPAMENTOS.

Dentro desse PACOTE é solicitado diversos EQUIPAMENTOS que compõe o referido CONJUNTO, logo não poderá ser vendido separadamente.

O valor estimado apresentado em cada ITEM refere-se ao valor total do conjunto de equipamentos solicitados descrito em cada um desses itens.

Dentro de cada descrição, contém o nome do equipamento e as quantidades que deverão ser entregues, de forma conjunta, em forma de PACOTE, exatamente da
forma como você descreveu na tabela anterior.

Quanto aos valores, como disse anteriormente, é referente AO PACOTE que é composto por esses diversos equipamentos que estão descritos em cada um dos
ITENS, e não referente a cada equipamento individualmente.

Usando a sua tabela como exemplo, o valor de 25.118,74 é referente a TODOS OS EQUIPAMENTOS desse item.

 

ITEM Código Modelo QT R$ de referência

Valor 4  TE-039/1 2  

 

25.118,74
 AP-56 2

 AP-56 2

mailto:luciana.daniel@tecnal.com.br
http://www.tecnal.com.br/
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 TE-0854 2

 

Logo, não há um valor específico para cada equipamento, e sim um valor total para todos os equipamentos do CONJUNTO.

Portanto, não há necessidade de desmembramento desses equipamentos, pois o julgamento será com base no valor total de cada CONJUNTO descrito em CADA
ITEM, como o ITEM 4 descrito na sua tabela acima.

Este valor referência é calculado com base em cotações realizadas antes da publicação do Edital.

 

Pedimos desculpas pela redundância, mas fez-se necessário para que ficasse mais esclarecido possível.

 

---

Atenciosamente,

 

COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA

Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980

E-mail: licitacao@sesipa.org.br

 

Em 20/03/2019 13:35, Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos escreveu:

Boa tarde.

Então vocês terão que desmembrar vários itens (lotes) pois dos exemplos que dei em um único "item" contém equipamentos diversos e com único preço.... E cada item/lote tem um único
valor, mesmo contendo vários equipamento dentro deles... 
Acredito eu vocês não tenham o conhecimento técnico e por isso não compreende o que estou pedindo.

Edital muito confuso.... Pois sei que é normal lançarem edital por lote/ grupo , mas as quan�dades de cada item que contempla esse lote tbm tem que ser definido.

 

Segue uma planilha que �ve que montar para montar o preço.

ITEM Código Modelo QT
R$ de

referência

Valor 4

 TE-039/1 2  

 

25.118,74
 AP-56 2

 AP-56 2

 TE-0854 2

 

35

 TE-145 + ACESSORIOS 1  

 

46.320,00
 TE-310/1 1

 TE-308/1 1

 TE-160 1

 

No agaurdo

 

- - - - -

 

Luciana Daniel Costa e Silva

Licitações

       

luciana.daniel@tecnal.com.br

 

TECNAL Equipamentos Científicos.

Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br

 

De: COCELI - FIEPA [mailto:licitacao@sesipa.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de março de 2019 12:20 
Para: Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Cien�ficos <luciana.daniel@tecnal.com.br> 
Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019

 

Prezada, 

mailto:licitacao@sesipa.org.br
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Informamos que o que está dentro do quadro de descrição dos itens é o que deverá ser fornecido dentro do pacote do item descrito, com relação aos valores é o
valor do item que está exposto ao lado e não valor de lote, contanto que existe um valor diferente para cada item especificado, conforme instruí a primeira linha
azul da tabela, anexada anteriormente.

Nada se tem haver com lote e nem itens dentro do quadro de informação da DESCRIÇÃO do ITEM. 

---

Atenciosamente,

 

COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA

Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980

E-mail: licitacao@sesipa.org.br

 

Em 20/03/2019 11:30, Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos escreveu:

Não ficou claro

Segue em anexo a explicação novamente do meu pedido de explicação?

Espero ter conseguido ser clara

Qualquer maiores esclarecimentos estou à disposição

A�

 

- - - - -

 

Luciana Daniel Costa e Silva

Licitações

       

luciana.daniel@tecnal.com.br

 

TECNAL Equipamentos Científicos.

Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br

 

De: COCELI - FIEPA [mailto:licitacao@sesipa.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de março de 2019 11:08 
Para: Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Cien�ficos <luciana.daniel@tecnal.com.br> 
Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019

 

Prezada, 

Segue em anexo, o início da planilha referente ao Termo de Referência do Edital da CR 005/2019, com os referidos esclarecimentos solicitados, na coluna azul
(primeira linha), discrimina o que é numeração de item, quantidades, unidades, descrições dos itens e valor. 

 

Estamos a disposição para demais esclarecimentos, 

---

Atenciosamente,

 

COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA

Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980

E-mail: licitacao@sesipa.org.br

 

Em 20/03/2019 10:24, Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos escreveu:

Bom dia!

Segue:

 

Peço esclarecimentos para os lotes  Lote 05 aplica-se para o Lote 35.

Os lotes contemplam vários equipamentos, mas eles estão com numeração sequencial e não sei se se trata de quan�dade ou do número do item que contempla o LOTE

Por favor definir as quan�dades dos equipamentos para esses dois lotes.

No aguardo

 

- - - - -

 

Luciana Daniel Costa e Silva

Licitações

       

mailto:licitacao@sesipa.org.br
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luciana.daniel@tecnal.com.br

 

TECNAL Equipamentos Científicos.

Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br

 

De: COCELI - FIEPA [mailto:licitacao@sesipa.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de março de 2019 10:23 
Para: Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Cien�ficos <luciana.daniel@tecnal.com.br> 
Assunto: Re: RES: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019

 

Prezada, 

Favor condense seus questionamentos todos em apenas um email, para questões lógicas e didáticas. 

---

Atenciosamente,

 

COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA

Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980

E-mail: licitacao@sesipa.org.br

 

Em 20/03/2019 10:02, Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos escreveu:

A Mesma duvida do Lote 05 aplica-se para o Lote 35.

O lote contempla vários equipamentos, mas eles estão com numeração sequencial e não sei se se trata de quan�dade ou do número do item que contempla o LOTE

Por favor definir as quan�dades dos equipamentos para esses dois lotes.

No aguardo

 

 

- - - - -

 

Luciana Daniel Costa e Silva

Licitações

       

mailto:luciana.daniel@tecnal.com.br
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luciana.daniel@tecnal.com.br

 

TECNAL Equipamentos Científicos.

Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br

 

De: Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Cien�ficos [mailto:luciana.daniel@tecnal.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de março de 2019 09:28 
Para: 'COCELI - FIEPA' <licitacao@sesipa.org.br>; 'adriano.isi@senaipa.org.br' <adriano.isi@senaipa.org.br> 
Assunto: RES: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019

 

Bom dia.

Mais um esclarecimento.

No Lote 5 não está bem definido a quan�dade de cada equipamento.

O lote contempla 2 equipamentos, mas eles estão com numeração sequencial e não sei se se trata de quan�dade ou do número do item que contempla o LOTE

No aguardo

 

- - - - -

 

Luciana Daniel Costa e Silva

Licitações

       

luciana.daniel@tecnal.com.br

 

TECNAL Equipamentos Científicos.

Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br

 

De: COCELI - FIEPA [mailto:licitacao@sesipa.org.br]  
Enviada em: terça-feira, 19 de março de 2019 14:40 
Para: adriano.isi@senaipa.org.br 
Cc: luciana.daniel@tecnal.com.br 
Assunto: Fwd: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019
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Prezado, boa tarde.

 

Em referênciaà Concorrência n° 005/2019 - Aquisição de Equipamentos para o Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias Minerais (ISI-TM), 
o Licitante abaixo identificado solicitou esclarecimento a respeito do item 39. 
Como não possuímos qualificação técnica para responder tal questionamento, pedimos que esclareça este, no prazo de 48H.

 

Desde já, gratos pela atenção.

---

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::RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019

Data:19/03/2019 14:10

De:Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos <luciana.daniel@tecnal.com.br>

Para::"'COCELI - FIEPA'" <licitacao@sesipa.org.br>

 

Boa tarde,

Segue mais um pedido de esclarecimento para o item 39.

 

Possuir até 02 (duas) entradas para eletrodos potenciométrico

 

É realmente necessário a leitura de 2 eletrodos potenciométricos ? Esse equipamento existe ?

 

 

Pelo nosso conhecimento da concorrência e nenhum equipamento que conhecemos tem essa definição por essa razão pedimos revisão do mesmo.

A�

- - - - -

 

Luciana Daniel Costa e Silva

Licitações

       

luciana.daniel@tecnal.com.br

 

TECNAL Equipamentos Científicos.

Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br

 

De: COCELI - FIEPA [mailto:licitacao@sesipa.org.br]  
Enviada em: segunda-feira, 18 de março de 2019 14:29 
Para: Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Cien�ficos <luciana.daniel@tecnal.com.br> 
Assunto: Re: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019

 

Prezada, 

Conforme instrumento convocatório - Edital, dar-se-a o prazo de oito (8) dias para resolver, caso não resolvido, o mesmo é fracassado!

---

Atenciosamente,

 

COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA

Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980

E-mail: licitacao@sesipa.org.br

 

Em 18/03/2019 13:40, Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos escreveu:

Gratos pelo retorno.

Mais um esclarecimento.
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4) se ninguém apresentar o FINAME. O item será fracassado ou segue com a compra de menor valor?

No aguardo. 
A�

- - - - -

 

Luciana Daniel Costa e Silva

Licitações

       

luciana.daniel@tecnal.com.br

 

TECNAL Equipamentos Científicos.

Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br

 

De: COCELI - FIEPA [mailto:licitacao@sesipa.org.br]  
Enviada em: segunda-feira, 18 de março de 2019 11:46 
Para: Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Cien�ficos <luciana.daniel@tecnal.com.br> 
Assunto: Re: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019

 

Prezados,

Seguem esclarecimentos:

Realmente é necessário o código FINAME para todos os equipamentos de produção Nacional? Mesmo porque alguns itens do edital contemplam mais de um
equipamento no mesmo item e alguns possuem finame e outros não. Como procedemos nesses casos? (exemplo o item 04) - Sim. Apresentar aqueles que
possuem FINAME.

2)      Para os equipamentos importados que precisam de comprovante de inexistência se similar nacional; esse documento tem que ser apresentado no dia do
certame ou podemos apresentar no dia do faturamento do equipamento? Sim. Apresentar no dia do certame, pois é critério de habilitação.

3)      Tem alguns equipamentos que tiveram aumento de preço , devido à alta do dólar e euro, por essa razão gostaria de saber se os podemos participar com
equipamentos com valores acima do referência ou  seremos desclassificados? Sim. Existe a possibilidade de ser desclassificado, mas servirá de
parâmetro para um novo processo.

 

À disposição.

---

Atenciosamente,

 

COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA

Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980

E-mail: licitacao@sesipa.org.br

 

Em 18/03/2019 11:24, Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos escreveu:

Bom dia, setor de licitação.

 

Nós da TECNAL viemos através deste pedir alguns esclarecimentos quanto a referida concorrência agendada para o dia 29/03/2019

1)      Realmente é necessário o código FINAME para todos os equipamentos de produção Nacional? Mesmo porque alguns itens do edital contemplam mais de um
equipamento no mesmo item e alguns possuem finame e outros não. Como procedemos nesses casos? (exemplo o item 04)

2)      Para os equipamentos importados que precisam de comprovante de inexistência se similar nacional; esse documento tem que ser apresentado no dia do
certame ou podemos apresentar no dia do faturamento do equipamento?

3)      Tem alguns equipamentos que tiveram aumento de preço , devido à alta do dólar e euro, por essa razão gostaria de saber se os podemos participar com
equipamentos com valores acima do referência ou  seremos desclassificados?

Fico no aguardo de breve retorno, pois precisamos despachar o mais breve possível o envelope.

No aguardo.

Att

 

- - - - -

 

Luciana Daniel Costa e Silva

Licitações

       

luciana.daniel@tecnal.com.br

 

TECNAL Equipamentos Científicos.

Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br
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Assunto:
Re: RES: RES: RES: RES: RES: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência
005/2019

De Adriano Reis Lucheta <adriano.isi@senaipa.org.br>
Para: COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br>
Cc: luciana.daniel@tecnal.com.br <luciana.daniel@tecnal.com.br>
Data 22/03/2019 09:54

Bom dia Luciana, 
 
Obrigado pelo contato e interesse em par�cipar da licitação.
 
Lote 5: 01 (uma) unidade Medidor mul�parâmetros portá�l; 01 (uma) unidade Medidor mul�parâmetros de bancada.
 
Lote 35: 01 (uma) unidade Mesa agitadora orbital para análises de fer�lidade de solos; 01 (uma) unidade Separador de resina de troca iônica; 01 (uma) unidade Recuperador de resina de troca iônica e 01 (uma) unidade Agitador
Tipo Wagner.
 
A�,
 
 
Adriano Reis Lucheta, Dr. | Diretor 

 

Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias Minerais - ISI-TM

Federação das Indústrias do Estado do Pará - FIEPA  
Av. Com. Brás de Aguiar, nº 548, Nazaré - 66035-405 - Belém/PA 
Tel.: (91) 3199-3001/ (91) 99393-2773 
http://institutos.senai.br 
http://institutos.senai.br/institutos/tecnologias-minerais 
 

De: COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br> 
Enviado: quinta-feira, 21 de março de 2019 16:16:23 
Para: Adriano Reis Lucheta 
Cc: luciana.daniel@tecnal.com.br 
Assunto: Fwd: RES: RES: RES: RES: RES: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019
 
Prezado, boa tarde.
 
Por favor, responder questionamento abaixo.
 "É nessa questão o meu pedido de esclarecimento que estou falando, pois no lote 05 e 35 as quantidades dos equipamentos do PACOTE não está definido dentro deles."
 
--- 
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::RES: RES: RES: RES: RES: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019

Data:20/03/2019 14:59
De:Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos <luciana.daniel@tecnal.com.br>

Para::"'COCELI - FIEPA'" <licitacao@sesipa.org.br>
 
Boa tarde!!
Perfeito chegamos a compreensão do assunto, é isso mesmo.
Só um porem .... quando vocês falam
"Dentro de cada descrição, contém o nome do equipamento e as quantidades que deverão ser entregues, de forma conjunta, em forma de PACOTE, exatamente da
forma como você descreveu na tabela anterior."
É nessa questão o meu pedido de esclarecimento que estou falando, pois no lote 05 e 35 as quan�dades dos equipamentos do PACOTE não está definido dentro deles.
 
No aguardo
- - - - -
 
Luciana Daniel Costa e Silva
Licitações
       
luciana.daniel@tecnal.com.br
 
TECNAL Equipamentos Científicos.
Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br
 
De: COCELI - FIEPA [mailto:licitacao@sesipa.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de março de 2019 14:51 
Para: Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Cien�ficos <luciana.daniel@tecnal.com.br> 
Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019
 
Prezada, boa tarde.
 
Primeiramente, o julgamento não é por lote, e sim por item. Ocorre que você esta utilizando o termo "ITEM" na sua literalidade, entretanto, quando nos referimos à
"Item 1; Item 2; Item 3..." isso serve apenas para enumerar os CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS que estão sendo solicitados. Logo, cada ITEM faz referencia à um
PACOTE DE EQUIPAMENTOS.
Dentro desse PACOTE é solicitado diversos EQUIPAMENTOS que compõe o referido CONJUNTO, logo não poderá ser vendido separadamente.
O valor estimado apresentado em cada ITEM refere-se ao valor total do conjunto de equipamentos solicitados descrito em cada um desses itens.
Dentro de cada descrição, contém o nome do equipamento e as quantidades que deverão ser entregues, de forma conjunta, em forma de PACOTE, exatamente da
forma como você descreveu na tabela anterior.
Quanto aos valores, como disse anteriormente, é referente AO PACOTE que é composto por esses diversos equipamentos que estão descritos em cada um dos
ITENS, e não referente a cada equipamento individualmente.
Usando a sua tabela como exemplo, o valor de 25.118,74 é referente a TODOS OS EQUIPAMENTOS desse item.
 
ITEM Código Modelo QT R$ de referência

Valor 4

 TE-039/1 2
 
 
25.118,74

 AP-56 2
 AP-56 2
 TE-0854 2

 
Logo, não há um valor específico para cada equipamento, e sim um valor total para todos os equipamentos do CONJUNTO.

mailto:luciana.daniel@tecnal.com.br
http://www.tecnal.com.br/
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Portanto, não há necessidade de desmembramento desses equipamentos, pois o julgamento será com base no valor total de cada CONJUNTO descrito em CADA
ITEM, como o ITEM 4 descrito na sua tabela acima.
Este valor referência é calculado com base em cotações realizadas antes da publicação do Edital.
 
Pedimos desculpas pela redundância, mas fez-se necessário para que ficasse mais esclarecido possível.
 
---
Atenciosamente,
 
COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br
 
Em 20/03/2019 13:35, Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos escreveu:

Boa tarde.
Então vocês terão que desmembrar vários itens (lotes) pois dos exemplos que dei em um único "item" contém equipamentos diversos e com único preço.... E cada item/lote tem um único
valor, mesmo contendo vários equipamento dentro deles... 
Acredito eu vocês não tenham o conhecimento técnico e por isso não compreende o que estou pedindo.
Edital muito confuso.... Pois sei que é normal lançarem edital por lote/ grupo , mas as quan�dades de cada item que contempla esse lote tbm tem que ser definido.
 
Segue uma planilha que �ve que montar para montar o preço.

ITEM Código Modelo QT
R$ de

referência

Valor 4

 TE-039/1 2  
 

25.118,74
 AP-56 2
 AP-56 2
 TE-0854 2

 

35

 TE-145 + ACESSORIOS 1  
 

46.320,00
 TE-310/1 1
 TE-308/1 1
 TE-160 1

 
No agaurdo
 
- - - - -
 
Luciana Daniel Costa e Silva
Licitações
       
luciana.daniel@tecnal.com.br
 
TECNAL Equipamentos Científicos.
Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br
 
De: COCELI - FIEPA [mailto:licitacao@sesipa.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de março de 2019 12:20 
Para: Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Cien�ficos <luciana.daniel@tecnal.com.br> 
Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019
 
Prezada, 
Informamos que o que está dentro do quadro de descrição dos itens é o que deverá ser fornecido dentro do pacote do item descrito, com relação aos valores é o
valor do item que está exposto ao lado e não valor de lote, contanto que existe um valor diferente para cada item especificado, conforme instruí a primeira linha
azul da tabela, anexada anteriormente.
Nada se tem haver com lote e nem itens dentro do quadro de informação da DESCRIÇÃO do ITEM. 
---
Atenciosamente,
 
COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br
 
Em 20/03/2019 11:30, Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos escreveu:

Não ficou claro
Segue em anexo a explicação novamente do meu pedido de explicação?
Espero ter conseguido ser clara
Qualquer maiores esclarecimentos estou à disposição
A�
 
- - - - -
 
Luciana Daniel Costa e Silva
Licitações
       
luciana.daniel@tecnal.com.br
 
TECNAL Equipamentos Científicos.
Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br
 
De: COCELI - FIEPA [mailto:licitacao@sesipa.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de março de 2019 11:08 
Para: Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Cien�ficos <luciana.daniel@tecnal.com.br> 
Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019
 
Prezada, 
Segue em anexo, o início da planilha referente ao Termo de Referência do Edital da CR 005/2019, com os referidos esclarecimentos solicitados, na coluna azul
(primeira linha), discrimina o que é numeração de item, quantidades, unidades, descrições dos itens e valor. 
 
Estamos a disposição para demais esclarecimentos, 
---
Atenciosamente,
 
COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980
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E-mail: licitacao@sesipa.org.br
 
Em 20/03/2019 10:24, Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos escreveu:

Bom dia!
Segue:
 
Peço esclarecimentos para os lotes  Lote 05 aplica-se para o Lote 35.
Os lotes contemplam vários equipamentos, mas eles estão com numeração sequencial e não sei se se trata de quan�dade ou do número do item que contempla o LOTE
Por favor definir as quan�dades dos equipamentos para esses dois lotes.
No aguardo
 
- - - - -
 
Luciana Daniel Costa e Silva
Licitações
       
luciana.daniel@tecnal.com.br
 
TECNAL Equipamentos Científicos.
Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br
 
De: COCELI - FIEPA [mailto:licitacao@sesipa.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de março de 2019 10:23 
Para: Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Cien�ficos <luciana.daniel@tecnal.com.br> 
Assunto: Re: RES: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019
 
Prezada, 
Favor condense seus questionamentos todos em apenas um email, para questões lógicas e didáticas. 
---
Atenciosamente,
 
COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br
 
Em 20/03/2019 10:02, Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos escreveu:

A Mesma duvida do Lote 05 aplica-se para o Lote 35.
O lote contempla vários equipamentos, mas eles estão com numeração sequencial e não sei se se trata de quan�dade ou do número do item que contempla o LOTE
Por favor definir as quan�dades dos equipamentos para esses dois lotes.
No aguardo
 
 

- - - - -
 
Luciana Daniel Costa e Silva
Licitações
       
luciana.daniel@tecnal.com.br
 
TECNAL Equipamentos Científicos.
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Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br
 
De: Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Cien�ficos [mailto:luciana.daniel@tecnal.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de março de 2019 09:28 
Para: 'COCELI - FIEPA' <licitacao@sesipa.org.br>; 'adriano.isi@senaipa.org.br' <adriano.isi@senaipa.org.br> 
Assunto: RES: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019
 
Bom dia.
Mais um esclarecimento.
No Lote 5 não está bem definido a quan�dade de cada equipamento.
O lote contempla 2 equipamentos, mas eles estão com numeração sequencial e não sei se se trata de quan�dade ou do número do item que contempla o LOTE
No aguardo

 
- - - - -
 
Luciana Daniel Costa e Silva
Licitações
       
luciana.daniel@tecnal.com.br
 
TECNAL Equipamentos Científicos.
Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br
 

De: COCELI - FIEPA [mailto:licitacao@sesipa.org.br]  
Enviada em: terça-feira, 19 de março de 2019 14:40 
Para: adriano.isi@senaipa.org.br 
Cc: luciana.daniel@tecnal.com.br 
Assunto: Fwd: RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019
 
Prezado, boa tarde.
 
Em referênciaà Concorrência n° 005/2019 - Aquisição de Equipamentos para o Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias Minerais (ISI-TM), 
o Licitante abaixo identificado solicitou esclarecimento a respeito do item 39. 
Como não possuímos qualificação técnica para responder tal questionamento, pedimos que esclareça este, no prazo de 48H.
 
Desde já, gratos pela atenção.
---
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::RES: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019

Data:19/03/2019 14:10
De:Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos <luciana.daniel@tecnal.com.br>

Para::"'COCELI - FIEPA'" <licitacao@sesipa.org.br>
 
Boa tarde,

http://www.tecnal.com.br/
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Segue mais um pedido de esclarecimento para o item 39.
 
Possuir até 02 (duas) entradas para eletrodos potenciométrico
 
É realmente necessário a leitura de 2 eletrodos potenciométricos ? Esse equipamento existe ?
 
 
Pelo nosso conhecimento da concorrência e nenhum equipamento que conhecemos tem essa definição por essa razão pedimos revisão do mesmo.
A�
- - - - -
 
Luciana Daniel Costa e Silva
Licitações
       
luciana.daniel@tecnal.com.br
 
TECNAL Equipamentos Científicos.
Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br
 
De: COCELI - FIEPA [mailto:licitacao@sesipa.org.br]  
Enviada em: segunda-feira, 18 de março de 2019 14:29 
Para: Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Cien�ficos <luciana.daniel@tecnal.com.br> 
Assunto: Re: RES: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019
 
Prezada, 
Conforme instrumento convocatório - Edital, dar-se-a o prazo de oito (8) dias para resolver, caso não resolvido, o mesmo é fracassado!
---
Atenciosamente,
 
COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br
 
Em 18/03/2019 13:40, Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos escreveu:

Gratos pelo retorno.
Mais um esclarecimento.
4) se ninguém apresentar o FINAME. O item será fracassado ou segue com a compra de menor valor?
No aguardo. 
A�
- - - - -
 
Luciana Daniel Costa e Silva
Licitações
       
luciana.daniel@tecnal.com.br
 
TECNAL Equipamentos Científicos.
Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br
 
De: COCELI - FIEPA [mailto:licitacao@sesipa.org.br]  
Enviada em: segunda-feira, 18 de março de 2019 11:46 
Para: Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Cien�ficos <luciana.daniel@tecnal.com.br> 
Assunto: Re: Pedido de esclarecimento - concorrência 005/2019
 
Prezados,
Seguem esclarecimentos:

Realmente é necessário o código FINAME para todos os equipamentos de produção Nacional? Mesmo porque alguns itens do edital contemplam mais de um
equipamento no mesmo item e alguns possuem finame e outros não. Como procedemos nesses casos? (exemplo o item 04) - Sim. Apresentar aqueles que
possuem FINAME.

2)      Para os equipamentos importados que precisam de comprovante de inexistência se similar nacional; esse documento tem que ser apresentado no dia do
certame ou podemos apresentar no dia do faturamento do equipamento? Sim. Apresentar no dia do certame, pois é critério de habilitação.

3)      Tem alguns equipamentos que tiveram aumento de preço , devido à alta do dólar e euro, por essa razão gostaria de saber se os podemos participar com
equipamentos com valores acima do referência ou  seremos desclassificados? Sim. Existe a possibilidade de ser desclassificado, mas servirá de
parâmetro para um novo processo.

 
À disposição.

---
Atenciosamente,
 
COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br
 
Em 18/03/2019 11:24, Luciana Daniel - Tecnal Equipamentos Científicos escreveu:

Bom dia, setor de licitação.
 
Nós da TECNAL viemos através deste pedir alguns esclarecimentos quanto a referida concorrência agendada para o dia 29/03/2019

1)      Realmente é necessário o código FINAME para todos os equipamentos de produção Nacional? Mesmo porque alguns itens do edital contemplam mais de um
equipamento no mesmo item e alguns possuem finame e outros não. Como procedemos nesses casos? (exemplo o item 04)

2)      Para os equipamentos importados que precisam de comprovante de inexistência se similar nacional; esse documento tem que ser apresentado no dia do
certame ou podemos apresentar no dia do faturamento do equipamento?

3)      Tem alguns equipamentos que tiveram aumento de preço , devido à alta do dólar e euro, por essa razão gostaria de saber se os podemos participar com
equipamentos com valores acima do referência ou  seremos desclassificados?
Fico no aguardo de breve retorno, pois precisamos despachar o mais breve possível o envelope.
No aguardo.
Att
 
- - - - -
 
Luciana Daniel Costa e Silva
Licitações
       
luciana.daniel@tecnal.com.br
 
TECNAL Equipamentos Científicos.
Fone: +55 (19) 2105-6161 / (19) 3917-1000 
www.tecnal.com.br
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Assunto:
Fwd: RE: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE
CONCORRÊNCIA Nº 005-2019 - SENAI - CONTROLAR

De COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br>
Para: <controlar@controlarfiltros.com.br>
Data 26/03/2019 09:32

Prezado, 

Segue encaminhamento de 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::RE: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005-2019 - SENAI - CONTROLAR
Data:25/03/2019 18:13

De:Patrícia Magalhães Pereira Silva <patricia.isi@senaipa.org.br>
Para::COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br>

 

 

Boa Tarde Neilton;
 
Sobre a questão técnica: 1) Bancada de fluxo laminar horizontal: podemos adicionar os termos: módulo e/ou
capela que são sinônimos. Dessa forma, ficaria: Bancada (módulo/capela) de fluxo laminar horizontal. 2) idem
item 1. 
 
Sobre o código FINAME, tal exigência é realizada pelo BNDES, fonte dos recursos, portanto sem a declaração não
há autorização para aquisição dos equipamentos. 
 
Atenciosamente,
Patricia Magalhães Pereira Silva, Dr(a).| Assistente de Pesquisa 

Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias Minerais

Federação das Indústrias do Estado do Pará - FIEPA  
Av. Com. Brás de Aguiar, 548, Nazaré - 66035-405 - Belém/PA 

Tel: (91) 3199-3001| Cel: (91) 99155-2923 
http://institutos.senai.br 
http://institutos.senai.br/institutos/tecnologias-minerais

  
 
 

De: COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br> 
Enviado: segunda-feira, 25 de março de 2019 17:43 
Para: Patrícia Magalhães Pereira Silva 
Cc: Neilton Carneiro do Nascimento 
Assunto: Fwd: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005-2019 - SENAI - CONTROLAR
 

Boa tarde Patrícia,

 

Analisar a parte específica.

https://webmail-seguro.com.br/v2/#NOP
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--- 
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::IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005-2019 - SENAI - CONTROLAR
Data:25/03/2019 16:11

De:"Controlar Filtros - Maria Jose" <controlar@controlarfiltros.com.br>
Para::<licitacao@sesipa.org.br>

 

 

 

 

 

Ao

Serviço Nacional de Apresndizagem Industrial – SENAI

COCELI

 

A/C: Deptº de Licitação

 

 

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 005 / 2019

PROCESSO Nº 005/2019

DATA DA REALIZAÇÃO 29/03/2019

 

 

Prezados Senhores:

 

Segue anexo o documento de impugnação, referente ao item 18 do Edital de Concorrência nº 005/2019, bem como
Documento de Decisão para ser anexada e protocolada junto com a impugnação.

 

 

 

Por gentileza, favor confirmar o recebimento deste e-mail.

 

 

Colocamo-nos a disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais.

 

Atenciosamente,
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Assunto: Re: Licitação ISI-TM - SENAI
De Adriano Reis Lucheta <adriano.isi@senaipa.org.br>

Para:
jaime <jaime@biofoco.com.br>, COCELI - FIEPA
<licitacao@sesipa.org.br>

Data 22/03/2019 10:44

Prezado Jaime,
 
Obrigado pelo contato e questionamentos.
 
Em relação ao tipo de fundo do reator, em função da ambiguidade do edital, serão considerados os dois tipos.
 
Em relação ao sensor de oxigênio, realmente houve um erro na descrição, o tamanho é de 320mm, que poderá ser
usado com o adaptador solicitado em sequencia.
 
Att, 
 
Adriano Reis Lucheta, Dr. | Diretor 

 

Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias Minerais - ISI-TM

Federação das Indústrias do Estado do Pará - FIEPA  
Av. Com. Brás de Aguiar, nº 548, Nazaré - 66035-405 - Belém/PA 
Tel.: (91) 3199-3001/ (91) 99393-2773 
http://institutos.senai.br 
http://institutos.senai.br/institutos/tecnologias-minerais 
 

De: jaime <jaime@biofoco.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 21 de março de 2019 11:20:23 
Para: Adriano Reis Lucheta 
Assunto: RES: Licitação ISI-TM - SENAI
 
Prezado Sr. Adriano
 
Em relação ao item 32 do pregão, solicito esclarecimento de:
 

1.       É solicitado no mesmo texto que o fundo do reator seja plano e seja toriesferico, qual das duas opções será a
aceita? Ou tanto faz uma ou a outra
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2.       O sistema terá entrada para vários sensores, porem o sensor de oxigênio efe�vamente solicitado que acompanha o

equipamento será um sensor de oxigênio dissolvido de 120 mm de comprimento. Entretanto com este comprimento
sem o eventual adaptador não poderia alcançar a parte submersa do liquido. Existe um erro do comprimento do
sensor e realmente é de 325 mm?

 

 
 
Obrigado pelas respostas
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De: Adriano Reis Lucheta [mailto:adriano.isi@senaipa.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de março de 2019 01:46 
Para: Adriano Reis Lucheta 
Assunto: Licitação ISI-TM - SENAI
 
Prezado fornecedor,
 
Agradecemos mais uma vez pelo envio dos orçamentos durante a fase de coleta de preços e aproveitamos para
convidá-lo a enviar proposta na concorrência para aquisição de equipamentos para o ISI-TM:
 
EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 005/2019 PROCESSO Nº 005/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 29/03/2018
HORÁRIO: Abertura da sessão às 15:00 horas (horário local)
LOCAL: Travessa Quin�no Bocaiúva, 1588, 7º andar, bloco B, CEP: 66035-190 – Sala da Comissão de Licitação do
Sistema Fiepa.
 
O edital completo encontra-se anexo ou pelo site: www.senaipa.org.br. Em caso de dúvidas entre em contato
com: licitacao@sesipa.org.br.
 
O processo será na modalidade: CONCORRÊNCIA, �po Menor Preço por Item. Salientamos que é dispensada a
presença �sica de representantes da empresa no ato de abertura dos envelopes.
 
Atenciosamente,
 
 
 
Adriano Reis Lucheta, Dr. | Diretor

Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias Minerais - ISI-TM

Federação das Indústrias do Estado do Pará - FIEPA  

Av. Com. Brás de Aguiar, nº 548, Nazaré - 66035-405 - Belém/PA 

Tel.: (91) 3199-3001/ (91) 99393-2773 

http://institutos.senai.br 

http://institutos.senai.br/institutos/tecnologias-minerais
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Assunto:

Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO:
CONCORRÊNCIA Nº 005/2019 - SENAI -
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ (DIA:
29/03/2019 AS 15H00)

De COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br>
Para: Bressan Regiane <regiane.bressan@zeiss.com>
Data 21/03/2019 17:00

Prezados, boa tarde.

 

O documento deve ser entregue juntamente com os documentos de habilitação,

por esse motivo, este edital será retificado e publicado novamente com prazo de 30 dias para abertura.

A publicação da retificação ocorrerá, se possível, na segunda feira, dia 25 ABR 19.

 

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

 

Em 21/03/2019 16:53, Bressan, Regiane escreveu:

Ilmo. Sr. Pregoeiro e Comissão de Licitações do SENAI-PA,

 
A CARL ZEISS DO BRASIL LTDA., com sede Av. Das Nações Unidas, nº 21.711, bairro Vila Almeida, São Paulo/SP,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 33.131.079/0001-49 e Inscrição Estadual sob n.º 105.941.392.117, vem formalizar pedido de
esclarecimentos do edital acima referenciado:

 

Tendo interesse em participar da concorrência do item 22 do Certame em referência, ofertando microscópios de
procedência Alemã, portanto importados, com relação a exigência de apresentação de comprovação de
inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa comprovação um dos documentos estabelecidos pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), vimos questionar sobre qual o momento que
esta documentação deverá ser apresentada , tendo em vista que órgãos como ABIMO solicitam o prazo de cerca
de 30 dias para emissão de declaração de inexistência de similar nacional, o que nos impossibilitaria de obter
estas declarações em tempo hábil para apresenta-las na abertura desta concorrência, prevista para o próximo dia
29/03/2019.

No aguardo da vossa manifestação, desde já agradecemos.

 

Atenciosamente,

Regiane

_______________

 

Regiane Bressan

Analista de Licitações

Departamento de Licitações

Carl Zeiss do Brasil Ltda.

ZEISS Group

Av. das Nações Unidas, 21.711

04795-100, São Paulo - SP - Brasil
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Tel.: +55 11 56935522

SAC: 0800 770 5556

regiane.bressan@zeiss.com

www.zeiss.com.br

 

mailto:regiane.bressan@zeiss.com
http://www.zeiss.com.br/
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Assunto:
Re: pedido de esclarecimento CONCORRENCIA -
005/2019

De COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br>
Para: Volney Koudsi Faustini <vfaustini@foss.dk>
Data 20/03/2019 17:39

Boa tarde!

 

Siga o que esta no Edital.

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

 

Em 20/03/2019 17:34, Volney Koudsi Faustini escreveu:

ITEM 34 – DESTILADOR DE NITROGENIO TIPO KJELDAHL

 

Será necessário fornecimento de Digestor e Lavadores de Gases no conjunto? Se positivo quantas posições deve ter o
digestor?

 

Obrigado,

Volney Faustini 
Customer Manager 
 

Phone: 
Mobile: 

E-mail:

(11) 3863 7774 
(11) 97575 5146  
vfaustini@foss.dk

 

 

 
 
FOSS BRAZIL – Rua Dr. Costa Jr. 356 São Paulo – SP 05002-000 Web: www.foss-analytical.com.br

 

mailto:vfaustini@foss.dk
http://www.foss-analytical.com.br/
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Assunto: RE: Concorrência 005/2019
De Patrícia Magalhães Pereira Silva <patricia.isi@senaipa.org.br>

Para:
Adriano Reis Lucheta <adriano.isi@senaipa.org.br>, COCELI - FIEPA
<licitacao@sesipa.org.br>

Data 22/03/2019 11:55

Prezados, bom dia.
 
Segue abaixo a resposta ao ques�onamento.

Sobre a licitação acima indicada, peço a gentileza que seja informada qual é a quantidade de
buretas que devem estar contempladas no pacote do Titulador Potenciométrico descrito no ITEM 38 do
Termo de Referência
R: Deverão ser duas (02) buretas, com volumes de 20mL e 5mL e/ou uma (01) de 10mL, desde que atende
todas as as especificações das análises descritas no edital. 

A�,
Patricia Magalhães Pereira Silva, Dr(a).| Assistente de Pesquisa 

Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias Minerais

Federação das Indústrias do Estado do Pará - FIEPA  
Av. Com. Brás de Aguiar, 548, Nazaré - 66035-405 - Belém/PA 

Tel: (91) 3199-3001| Cel: (91) 99155-2923 
http://institutos.senai.br 
http://institutos.senai.br/institutos/tecnologias-minerais

  

De: Adriano Reis Lucheta 
Enviado: sexta-feira, 22 de março de 2019 09:47 
Para: Patrícia Magalhães Pereira Silva; COCELI - FIEPA 
Assunto: Enc: Concorrência 005/2019
 
Patrícia, por favor responda este ques�onamento.
 
A�,
 
Adriano Reis Lucheta, Dr. | Diretor 

 

Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias Minerais - ISI-TM

Federação das Indústrias do Estado do Pará - FIEPA  
Av. Com. Brás de Aguiar, nº 548, Nazaré - 66035-405 - Belém/PA 
Tel.: (91) 3199-3001/ (91) 99393-2773 
http://institutos.senai.br 
http://institutos.senai.br/institutos/tecnologias-minerais 
 
 
 

De: COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br> 
Enviado: quinta-feira, 21 de março de 2019 16:15 
Para: Adriano Reis Lucheta 
Cc: Rafael Montoro 
Assunto: Re: Concorrência 005/2019
 
Prezado, boa tarde.
 
Por favor, responder questionamento abaixo.

https://webmail-seguro.com.br/v2/#NOP
https://webmail-seguro.com.br/v2/#NOP
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--- 
Atenciosamente,
 
COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br
 
Em 21/03/2019 16:05, Rafael Montoro escreveu:
Boa tarde, Sr. Presidente.
 
Sobre a licitação acima indicada, peço a gentileza que seja informada qual é a quantidade de buretas que
devem estar contempladas no pacote do Titulador Potenciométrico descrito no ITEM 38 do Termo de Referência.
 
De acordo com o descritivo, o equipamento a ser entregue deverá ser acompanhado de "buretas com chip
que ocasionem o reconhecimento automático, e armazene dados do Fator da Solução, data da última
fatoração, número de série e com volumes entre 1, 5, 10, 20 e/ou 50mL, se assim for justificado o seu uso nas
normas de titulação pré-estabelecidas". Contudo, não há informação alguma de quantas serão necessárias.
 
Como se trata de acessório relativamente caro, a ausência da quantidade mínima poderá significar na
apresentação de propostas que contemplem somente uma bureta, ocasionando prejuízo futuro ao SENAI/PA
diante da insuficiência de material de uso, bem como prejuízo ao próprio processo, já que implicará em
estimativas de custos diferentes de acordo com a interpretação que cada interessado poderá dar ao texto.
 
Sendo assim, solicita-se a gentileza que se esclareça o ponto ora questionado.
 
Atc.,
 

 




