FUNDAÇÃO BUTANTAN
CNPJ: 61.189.445/0001-56
COMUNICADO
Respostas ao pedido de esclarecimento
EDITAL N.º 040/2019
O Presidente da Comissão de Julgamento faz saber que foram recebidos os seguintes pedidos de esclarecimentos,
quais foram analisados e respondidos pelos colaboradores da área técnica, conforme segue:

O Anexo III.2 deste Edital mostra lista de planilha de preços unitários e totais para a apresentação
de nossa proposta, entretanto no site http://fundacaobutantan.org.br/licitacoes/atoconvocatorio/edital-040-2019, link do Anexo III de planilhas quantitativas, consta um arquivo em
PDF “DT-0059-NN-PR-LI-0001_0 - Lista Quantitativa”, o qual foi também anexado neste e-mail.
Entendemos que como este documento não faz parte da lista do Anexo III.2 do Edital, este não
deve fazer parte também das planilhas a serem apresentadas, dentro do envelope da proposta de
preços, bem como não faz parte de nosso escopo de execução. Nosso entendimento está
correto?

Resposta: Apesar da planilha quantitativa em questão não estar relacionada, a mesma faz parte
do escopo de fornecimento e deve ser apresentada, onde a mesma é citada como parte
integrante da disciplina de processos no ANEXO I.
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Estamos com algumas dúvidas quanto a quantidade de IO solicitada no controle dos sistemas das
câmaras frias.
Há algum outro documento de referência em relação a este sistema, além dos disponibilizados?
Conforme arquitetura de automação padrão IB.
Se possível, nos enviar quais os modelos de condensadoras e evaporadoras serão retro fitadas.

Resposta: Conforme lista de materiais do projeto DI-00059-PB-AT-GE-LI-0001_02, a quantidade de IO's
considerada para cada câmara fria é a seguinte:
- 16 Entradas digitais (1x 1762-IQ16);
- 16 Saídas digitais (2x 1762-OB08) ;
- 04 Entradas analógicas (1x 1762-IF04) ;
- 04 Saídas analogicas ( 1x 1762-OF04 ).
Foram enviados outros documentos junto ao projeto onde fazem referência às câmaras frias:
- DI-00059-PB-AT-GE-LI-0001 - Lista de materiais, Serviços, Hardware e Software;
- DI-00059-PB-AT-GE-MD-0001 - Memorial Descritivo Automação
Não possuímos os modelos das condensadoras e evaporadoras instaladas.

São Paulo, 03 de janeiro de 2020.
Comissão de Julgamento
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