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QUESTIONAMENTO 
 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021 
 
Data: 05/02/2021 
 
Objeto – Execução de obras de engenharia e adequação “retrofit” do Canal Direto SP + Perto, localizado na Av. Wild José de Souza, 
456, Município de Registro, SP , 
 

Analisando a documentação do referido edital, detectamos os itens abaixo listados, aos quais solicitamos esclarecimentos: 
 

1. No Memorial Descritivo de Climatização, Item 18, é informado: 

“18. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

Deverá ser instalado sistemas automáticos independentes de tratamento de água para o circuito fechado. O sistema deverá 
ter controles automáticos monitorados pelo sistema de supervisão predial para controlar corrosão, crescimento de fungos 
e Algas.” 

PERGUNTAMOS – Onde deverão ser lançados estes valores, na Planilha Orçamentária, uma vez que não consta esse item? 

2. No Memorial Descritivo de Climatização, Pag 53/68, é informado: 
 
“Manutenção: 
O instalador deverá submeter ao cliente para sua aprovação, o contrato de manutenção pelo período de um ano, que 
deverá ser totalmente independente da garantia fornecida à instalação. 
A não aceitação deste contrato de manutenção não implicará na cessão de responsabilidade com relação à garantia 
fornecida aos equipamentos e materiais, desde que os mesmos sejam operados e mantidos nas mesmas condições 
previstas pelos fabricantes.” 

PERGUNTAMOS – Este contrato deverá ser apresentado na fase atual da licitação, ou após a contratação? Em sendo nesta fase, 
onde deverão ser lançados os valores deste item, uma vez que não constam na Planilha Orçamentária? 

No aguardo de seus esclarecimentos, para darmos continuidade ao orçamento, 
 
 
Atenciosamente  
 
TERMSUL ENG E SERVIÇOS LTDA  
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RE: ESCLARECIMENTOS E SOLICITAÇÔES - CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021

Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br>
Qua, 10/02/2021 17:21

Para:  licitacao@termsul.com.br <licitacao@termsul.com.br>

Prezado Licitante,

Segue abaixo os esclarecimentos

Item 1. No Memorial Descri�vo de Clima�zação, Item 18, é informado:
“18. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
Deverá ser instalado sistemas automá�cos independentes de tratamento de água para o circuito fechado. O sistema deverá 
ter controles automá�cos monitorados pelo sistema de supervisão predial para controlar corrosão, crescimento de fungos
e Algas.”
PERGUNTAMOS – Onde deverão ser lançados estes valores, na Planilha Orçamentária, uma vez que não consta esse item? 
Resposta: Este custo deverá ser distribuído no preço da Rede Hidráulica 

2. No Memorial Descri�vo de Clima�zação, Pag 53/68, é informado: 
“Manutenção: 
O instalador deverá submeter ao cliente para sua aprovação, o contrato de manutenção pelo período de um ano, que
deverá ser totalmente independente da garan�a fornecida à instalação.
A não aceitação deste contrato de manutenção não implicará na cessão de responsabilidade com relação à garan�a
fornecida aos equipamentos e materiais, desde que os mesmos sejam operados e man�dos nas mesmas condições
previstas pelos fabricantes.”
PERGUNTAMOS – Este contrato deverá ser apresentado na fase atual da licitação, ou após a contratação? Em sendo nesta fase, 
onde deverão ser lançados os valores deste item, uma vez que não constam na Planilha Orçamentária? 
Resposta: Este contrato será apresentado no final da contratação. 
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De: licitacao@termsul.com.br <licitacao@termsul.com.br> 
Enviado: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 16:31 
Para: Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br> 
Assunto: ESCLARECIMENTOS E SOLICITAÇÔES - CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021
 
 
Ref. CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021
Objeto: Descrição. A presente licitação tem por objeto a execução de obras de engenharia e adequação “retrofit” do Canal Direto SP + Perto,
localizado na Av. Wild José de Souza, 456, Município de Registro, SP , conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico, que
integra este Edital como Anexo I, observadas as normas técnicas da ABNT.
 
 
Prezados Senhores, boa tarde.
 
Encaminhamos em anexo o novo pedido de esclarecimentos e solicitações para o respectivo processo licitatório.
 
Solicitamos por gentileza a confirmação do recebimento do e-mail.
 
 
 
Atenciosamente

Caio Flavio R. Mar�ns 
Departamento comercial 
Termsul Engenharia e Serviços Ltda 

Curitiba – Paraná – Brasil 

Fone (41) 3278 8484 

www.termsul.com.br
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