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Esclarecimento  Nº 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO – 10.338/2018

Pregão Eletrônico nº 06/2020

OBJETO – PREGÃO ELETRÔNICO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOR-
NECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  DE  ESTRUTURA,  TRILHOS,  PONTE  ROLANTE  E
BARRAMENTO BLINDADO DA NOVA ÁREA DE SOLDA NA UNIDADE CENTRO OPERACIONAL
DO SAAE, PELO TIPO MENOR PREÇO. 

Perguntas realizadas pela empresa:

Vastec Equipamentos Industriais Ltda.

Jeferson Rodrigo – Vendas

2.4 Barramento blindado

Foi especificado 4 barramentos individuais. Pode-se considerar barramento blindado em com todo 

os condutores em invólucro único?

R: Não.

2.5 Fornecimento e instalação de caminho de rolamento

Foi especificado trilhos novos TR-25. Poderíamos utilizar aço quadrado trefilado 1 3/4"?

R: Sim, desde que atendidas as demais exigências de desempenho e garantias.

2.8 Teste e Aceitação

No item 2.8.4 está determinado o fornecimento de carga para teste por conta da vendedora. O 
SAAE poderia disponibilizar estas cargas?

R: Não.
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2.10 Transporte e instalação

No item 2.10.2 está descrito que a contratada deverá fazer a remoção de telhas caso necessário.

A VASTEC não realiza trabalhos de intervenção civil ou qualquer desmontagem de estruturas do 
prédio. É possível desviar deste item?

R: É possível subcontratar ou encontrar outra solução (a visita técnica irá permitir esta definição), 
porém a colocação da ponte no local é de responsabilidade da contratada.

10.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

No item “a) Qualificação Técnica Profissional” é solicitada “Certidão de Acervo Técnico” – CAT, 
documento que nosso engenheiro Responsável Técnico não possui. É possível desviar deste 
documento?

R: A CAT não precisa ser em nome do Responsável Técnico, pode ser de algum funcionário ou de 
algum profissional contratado para a execução deste serviço. Não é possível abrir mão desta 
exigência.

2.3 Instalação elétrica

No item 2.3.2 é solicitada tensão 220V / 380V / 440V. Todos os motores são acionados via 
inversores de frequência e devem ter tensão específica definida.

R: A tensão de alimentação da ponte é 220V trifásico. O que estamos pedindo apenas que os 
motores sejam com 12 pontas.

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Consta neste item que o recebimento e guardo do material fica por conta da contratada, porém a 
partir da entrega a guarda do material é de responsabilidade do SAAE.

É exigência nesse item manter um supervisor na obra. Qual é o nível deste supervisor? É necessário 
um engenheiro da Vastec ou pode ser o supervisor responsável pelo serviço da empresa terceirizada 
de montagem que nos atende?

R: Pode ser o supervisor responsável pelo serviço da empresa terceirizada de montagem

Respostas elaboradas pelo:

Saae Sorocaba

Marcos Flamini – Setor de Mecânica
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