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Respostas a questionamentos recebidos. 

1. Disponibilização dos projetos em dwg, para a perfeita conferência dos quantitativos.  

Resposta: Anexo compartilhado. 

 

2. Existe uma lista de quantidades para conferência dos projetos?  

Resposta: Não existe 

 

3. A infraestrutura e alimentação dos amplificadores de sinal (roteadores), interfaces de 
sirene, central de alarme fazem parte do escopo de fornecimento do “ATO 
CONVOCATÓRIO Nº. 043-22”, ou serão executadas pela equipe de manutenção do 
Theatro Municipal de São Paulo com a supervisão da contratada?  

Resposta: Toda a infraestrutura necessária para a entrega do sistema em 
funcionamento deverá / estão sob escopo da contratada. 

 

4. Foi disponibilizado um projeto básico para levantamento e conferência dos 
quantitativos, mas no item 9. NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS, parágrafo 9.1. É de responsabilidade da CONTRATADA 
desenvolver e aprovar com o CONTRATANTE, antes da execução, um projeto 
executivo e/ou de fabricação referente ao sistema de detecção e alarme que será 
fornecido e instalado, faz parte do escopo da contratada o fornecimento de projeto 
executivo?  

Resposta: Sim, antes da execução, se faz necessária a conferência do projeto no 
local para a realização de ajustes prévios que deverão ser considerados, se 
necessário, neste projeto executivo/fabricação, a ser aprovado pela contratante, 
para que a execução seja de fato funcional. 
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5. Deverá ser considerado no escopo o monitoramento das bombas de hidrante e de 
sprinklers?  

Resposta: Sim. 

 

6. Deverá ser considerado no escopo o monitoramento das válvulas de governo 
(VGA’s)?   

Resposta: Sim. 

 

7. Deverá ser considerado no escopo o fornecimento de painel sinótico?   

Resposta: Sim. 

 

8. Deverá ser considerado no nosso escopo além da central de alarme de incêndio, as 
repetidoras de alarme de incêndio que constam em projeto?   

Resposta: Sim. 

 

9. No sistema sem fio temos um sistema de gestão chamado de software Guardião, 
devemos considerar em nosso escopo esse sistema?  

Resposta: Por favor, apresentar a proposta de valor de maneira apartada, se 
tratando de um diferencial ou se tratando de um item não obrigatório para a 
entrega do sistema em funcionamento e/ou atendendo o CBSP. 

 

10. Para os eletroímãs devemos considerar comandos para abertura e/ou fechamento 
dos eletroímãs?   

Resposta: Sim. 


