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RE: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - CONCORRÊNCIA SDR Nº 001/2021 - PROCESSO SDR
Nº 096/2019

Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br>
Qui, 25/02/2021 15:09

Para:  comercial@simetrica.com.br <comercial@simetrica.com.br>

Prezado Licitante, boa tarde.

Seguem abaixo as respostas referentes aos ques�onamentos:

1 - Desta forma entendemos que para atendimento ao item 5.1.4......tabela 2 - Capacidade técnico profissional. Está
correto em nosso entendimento?
Resposta: Não os profissionais devem ser qualificados com seus devidos atestados de capacidade técnicas
apresentados ao Certame. 

2 - Quem será o responsável pela elaboração do projeto execu�vo? Caso seja o vencedor da Licitação como será feita
a remuneração?
Resposta: Essa secretária, juntamente com seus responsáveis técnicos desenvolveram o Projeto Básico com
detalhamento suficiente para o desenvolvimento da obra. O projeto execu�vo é opcional, sendo assim faculta�vo
e de responsabilidade do fornecedor.

3 - Sendo que o regime da contratação é empreitada global.....Devemos seguir a planilha orçamentaria es�ma�va e
serão feitas adições ou supressões posteriormente, está correto o nosso entendimento?
Resposta: O vencedor do certame é através do preço global, e as medições conforme a execução da obra e
cronograma �sico financeiro a ser apresentado.
Os preços apresentados são apenas referencia, cabendo a cada proponente especificar o próprio valor.

4 - Solicitamos o envio dos projetos de barreira acús�ca.
 Resposta: Ver desenho da barreira nas plantas e cortes de arquitetura e clima�zação e detalhamento no critério de
medição.

 5 - Na planilha orçamentária notamos que diversos serviços tem o mesmo código e a mesma  descrição, porém com
preços unitários diferentes, como devemos proceder.
Resposta: Os preços informados são apenas de referencia, cabendo ao Proponente es�pular seu valor para cada
serviço.

 6 - Na planilha orçamentária os caixilhos   estão descritos como cor bronze ou preto.....Solicitamos esclarecer qual cor
devemos orçar?
Resposta: As cores serão definidas posteriormente, para tanto considerar a cor especificada na planilha.

 7 - Solicitamos o envio das especificações técnicas do elevador panorâmico. 
Resposta:
 As dimensões da cabine são largura = 1,6 m, comprimento = 1,6 m e altura 2,5 m 
 Acabamento em aço escovado 
Outros detalhes técnicos cabe ao fabricante da empresa contratada que vencer a licitação 

 Atenciosamente,
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De: comercial@simetrica.com.br <comercial@simetrica.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 14:51 
Para: Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br> 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - CONCORRÊNCIA SDR Nº 001/2021 - PROCESSO SDR Nº 096/2019
 
Boa tarde
 
Segue em anexo solicitação de esclarecimento referente a Concorrência SDR n° 001/2021 -  Processo n° 096/2019.
 
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.
 
GRATO
 

 


