
Sr. Robinson Veloso - Pregoeiro PGE,

A SET Serviços Especializados em Teleinformática Ltda., com sede nesta capital, vem por meio 
desta solicitar esclarecimentos adicionais referente ao pregão acima, conforme segue: Ficamos no 
aguardo de um breve retorno, 

Atenciosamente,

Idelano Uchôa do Vale
Assessor Comercial
SET Teleinformática

No ANEXO I - Termo de Referencia, lote 1, CÓDIGO: 01 – Torre Estaiada para Estação Rádio-
base em Ferro com 30 m , CÓDIGO: 02 - Torre Estaiada para Estação Rádio-base em Ferro com 45 
m, CÓDIGO: 04 - Torre Autoportante para Estação Rádio-base com 30 m e CÓDIGO: 05 - Torre 
Autoportante para Estação Rádio-base com 45 m descreve:

O serviço de instalação consiste em preparação do local para instalação da torre conforme indicada 
pela etapa “site-survey”, transporte e montagem da torre, instalação dos acessórios e aprovação nos 
órgão competentes (prefeitura, CREA, etc).

As  despesas  de  licenciamento  da  obra  são  de  responsabilidade  da  proponente.  Sendo  assim, 
desejamos esclarecer o seguinte: Devemos considerar a execução de sondagem de solo ?

Resposta:  Deverá ser considerado a sondagem de solo no caso de que as normas e práticas de 
construção assim exigir.

Devemos cotar a entrada de energia e quadro QCAB para alimentação dos rádios e iluminação da 
torre ?

Resposta: Não. Esse serviço está fora do escopo deste edital.  É responsabilidade do contratante 
disponibilizar energia no locar de instalacao do radio.

Será necessária a aprovação do COMAR ?

Resposta:  Conforme  estabelece  o  subitem  11  e  12  dos  itens  mencionados,  todo  o  serviço  de 
regularização da obra frente aos orgaos oficiais é responsabilidade da contratada.

Terão que ser apresentados projeto de cada site para aprovação ?

Resposta: Os projetos deverão ser apresentados aos orgaos responsáveis pela aprovação da obra.

Na possibilidade de instalação das torres em local aberto, deverá ser considerado uma cerca ou 
muro desta área dentro das normas da legislação do
município ?

Resposta: Não. Caso isto ocorra, o orgão solicitante deverá providenciar a construção do muro.

Atenciosamente,

Fco. Agnaldo N. Lima – Etice
Marcial P. Fernandes – Etice


