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Olá, bom dia!
 
                Venho através deste fazer alguns ques�onamentos referentes ao pregão presencial de processo 103/2019
nº 11/2019 PPCI.
Alguns itens divergem informações de memorial e lista de material segundo fabricantes, por exemplo:
 

1.       (LISTA DE MATERIAL) Cabo de cobre   Blindado com fita de cobre 2x15 mm2, tensão 1kw
(MEMORIAL) Cabo de cobre eletrolí�co nu, têmpera mole, encordoamento classe 4, isolação em PVC
(Policloreto de Vinila) an�chama na cor vermelha, 105°C, classe de tensão 600V, seção 4 vias de 1,0 mm²
 
NOTA: segundo fabricantes, o cabo em questão, segundo norma, o mais usado é CABO BLINDADO 2
VIAS X 0,75MM P/ALARME DE INCÊNDIO ou CABO BLINDADO 2 VIAS X 1,50MM P/ALARME DE
INCÊNDIO – ambos 600v
 

2.      (LISTA DE MATERIAL) 
- Joelho 90 Graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada Dn 20 (3/4), instalado em ramais e
sub-ramais de gás- fornecimento e instalação AF_12/2015
- Tê aço GALV D= 20MM (3/4)
(MEMORIAL) aparentemente nada consta.
 

3.      (LISTA DE MATERIAL) central de detcção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para
12 lacos 220V/12V – acessórios VRE-F, marca VERIN.
(MOMORIAL) [...]endereçável para até 250 disposi�vo em seu laço [...] possuir protocolo de comunicação -
marca Intelbras
 
NOTA: Preços direto de fábrica 3 vezes mais caros que preços da lista de material.
 

4.       (LISTA DE MATERIAL) Caixa Passagem de Alumínio 10x10 6CmCP 1010/6
(MEMORIAL) Caixa de Passagem em alumínio 20x20x12cm
 
Então devido a esses fatos, talvez não tenha ficado muito claro que �po de cabo blindado será necessário no
item 1, o item 2 deu a entender segundo memorial que não será usado, o item 3 é uma sugestão para
reavaliarem os valores e o item 4 é o dobro do tamanho em memorial.
 
Gostaríamos de um retorno o mais breve possível, pois temos interesse em par�cipar da licitação.
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