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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Ref.: pedido de esclarecimentos apresentado em 11/12/2017 via e-mail

licitacao@tjmmg.jus.br

“AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS –
TJM MG

Rua Tomaz Gonzaga, nº 686 – Bairro Lourdes

Belo Horizonte - MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 18/2017

AC - ANNY MARGARETH PEREIRA LUCAS

         PREGOEIRA

A empresa interessada,  vem com fulcro no item IV – CONSULTAS,
ESCLARECIMENTOS  E  IMPUGNAÇÕES,  solicitar-lhes  os  seguintes
esclarecimentos:

No  Anexo  I-E  –  Localização  dos  pontos  de  instalação  das  Câmeras
disponibilizado encontra-se em tamanho A4, sem escalas.

Solicitamos  o  envio  das  plantas  com  escalas  para  medição  da
infraestrutura necessária.

 Atenciosamente,”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS:
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(enviada para o e-mail do interessado em 12/12/2017)

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao seu pedido de esclarecimentos, cumpre-nos informar que

os  desenhos  disponibilizados  no  Anexo  I-E  realmente  estão  em  tamanho  A4.  Nas

páginas 1 e 2 não consta nenhuma menção à escala utilizada. Nas páginas 3 a 8 consta a

escala  de  1/75.  Essa  escala  é  referente  ao  tamanho  original  dos  desenhos,  que  é  o

tamanho A1. Essa é a mesma escala dos desenhos das páginas 1 e 2 (garagem e térreo).

Em comparação realizada com os impressos em A4 e as medidas reais do prédio sede da

Justiça Militar, a escala aproximada encontrada foi de 1/356. Para fins de estimativa da

infraestrutura, o licitante pode considerar essa escala (1/356) para os desenhos em A4.

Lembrando que o licitante tem também a possibilidade de efetuar visita técnica e ter

vista dos desenhos impressos em A1, bem como a conhecer in loco as instalações nas
quais o CFTV deverá ser implantado.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANNY MARGARETH PEREIRA LUCAS,
Pregoeiro, em 12/12/2017, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos

informando o código verificador 0108698 e o código CRC ABBAC7E2.
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