
 

 

 

 

 

 

  

Pedido de Esclarecimentos nº 1 

 

Pregão Eletrônico nº 007/2016 

 

Considerando questionamento recebido a respeito do Pregão em referência: 

 

Questão nº 1: 

ITEM 10.4.2. do ANEXO I: 

Questionável e/ou esclarecer quais são os outros serviços de atribuição do referido funcionário. 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 1: 

Executar todos os serviços compreendidos dentro do escopo de Manutenção Predial, não descritos em outros 
itens, contemplando de modo geral as áreas de civil, hidráulica, eletricidade, serralheria, carpintaria e 
marcenaria, telhado e manutenção geral. Cabendo ressaltar que os serviços de manutenção não 
compreendidos nas atividades passíveis de serem executas pela equipe residente, deverão ser realizados por 
equipe volante devidamente qualificada. 

 

Questão nº 2:  

ITEM 12.5. do ANEXO I: 

Sem especificação de quantidade, divergindo dos itens de limites (EM ABERTO). 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 2:  

As quantidades previstas para descarte são estimadas para a unidade da Sede no item 7.6 do Anexo II – 

Especificações Técnicas ; sendo que nas demais, devido a eventualidade e baixo vulto das atividades de 

descarte, não temos estimativas registradas. 

 

Questão nº 3:  

ITEM 1.51. do  ANEXO II: 

No térreo não possui sala controle da luz, somente áudio e vídeo; 

 

O Coren-SP esclarece que: 



 

 

 

 

 

 

  

Resposta nº 3: 

ALTERAÇÃO: O item 1.51 do anexo II, deverá ter a seguinte redação: 
  “1.51 O térreo e o 2º andar comportam um auditório para atividades e palestras. Além deste, no 

térreo também existe uma sala de treinamento destinada à realização de cursos, reuniões, 
etc. No segundo andar encontra-se a sala de controle de imagem e som dos auditórios.” 

 

Questão nº 4:  

ITEM 1.60. do  ANEXO II: 

Na sala também está instalado o SERVIDOR; 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 4: 

Correto, sendo que a manutenção do servidor compete à Gerência de Tecnologia de Informação – GTI. 

 

Questão nº 5:  

ITEM 1.61. do  ANEXO II: 

O Estabilizador encontra-se INOPERANTE 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 5: 

Sim. Cabendo ressaltar que está em andamento pedido para contratação de empresa responsável por realizar 

projeto e posterior adequação do Sistema de Nobreak, incluindo estabilizador. 

 

Questão nº 6:  

ITEM 1.63. do  ANEXO II: 

As bombas estão operando somente na forma MANUAL; 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 6: 

As bombas estão funcionando no manual devido a processo de reparo em andamento (troca de bóia); 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Questão nº 7:  

ITEM 2.1.1. E 2.1.2. do  ANEXO II: 

Definição de equipe e custos; 

   - Eles consideram duas equipes fixas, uma equipe na Sede e outra equipe na Educação, e uma terceira equipe 

volante (PARA TODAS AS UNIDADES). A questão principal no CUSTO do contrato a ser analisado é o 

DESCOLAMENTO entre cidades do interior (distantes), bem como CUSTOS SECUNDÁRIOS E OUTROS (aluguel de 

veículo, hospedagem, materiais). 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 7: 

Para as unidades que não possuem equipe residente deverá ser prevista no mínimo 01 (uma) visita mensal. 

Tendo em vista que os profissionais responsáveis por atender estas unidades, bem como toda a equipe volante 

multidisciplinar necessária para atender ao contrato junto ao Coren/SP, não serão mão de obra com dedicação 

exclusiva; a composição do custo dependerá da estrutura de cada prestador de serviços, ou seja, número de 

empresas que atende, localização, unidades no estado, fatores logísticos, dentre outros. Portanto, é de 

responsabilidade única e exclusiva da contratada a atribuição de estimar os custos relacionados à adequada 

execução do objeto, de acordo as suas especificidades estruturais e administrativas. 

 

Questão nº 8:  

ITEM 4.5.3 e 4.6.3. do  ANEXO II: 

Constam a mesma metragem. 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 8: 

A metragem está correta. A diferença entre os itens está relacionada a forma de execução dos serviços; ou 

seja, se interferem ou não nas atividades, devendo ser realizados em horários diferenciados (período noturno  

e/ou  finais de semana). 

 

Questão nº 9:  

ITEM 4.10.  



 

 

 

 

 

 

  

O equipamento está INOPERANTE; 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 9: 

Sim. (vide item 5). 

 

Questão nº 10:  

ITEM 5.4.3.2. do  ANEXO II: 

Na observação consta que DEVEREMOS FORNECER/COMPRAR EQUIPAMENTO. 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 10 

No eventual dano de bombas de água/esgoto, a contratada deverá disponibilizar para o Coren/SP outro 
equipamento, até o devido reparo do defeituoso ou compra de novo; limitado ao prazo máximo de até 06 
(seis) meses. A forma como a contratada irá proceder para atender à demanda (compra/locação), fica a cargo 
de cada prestador de serviços. 

 

Questão nº 11:  

 ITEM 5.6.1.15 do  ANEXO II: 

Esclarecer limpeza interna de tanque (SERVIÇO INEXISTENTE PARA O TIPO DE EQUIPAMENTO. 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 11 

Por ser um tanque de 250 litros, e pelo fato de o combustível ficar estacionado por muito tempo, é necessária a 
limpeza interna para evitar danificar o gerador. 

 

Questão nº 12:  

ITEM 7.2. do  ANEXO II: 



 

 

 

 

 

 

  

Esclarecer óleo desingripante e WD-40 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 12 

Retirado o item (k) óleo lubrificante e alterado o item (j) para: Óleo lubrificante e desengripante. 

 

São Paulo, 12 de maio de 2016. 

 

Marcos Dal-Ri Peres 

Pregoeiro 


