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Pedido de Esclarecimentos nº 2 

Pregão Eletrônico nº 29/2019 

Considerando questionamento recebido a respeito da licitação em referência: 

Questão 01: 

Segundo item 3.1 “Serviços Preliminares” do Anexo II – Memorial Descritivo, página 50, a CONTRATADA 
entende que não está sendo considerada mão de obra para retirada das condensadoras e drenos de ar 
condicionado que estão dispostos nas lajes que passarão por reforma, está correto? 

Questão 02: 

A reinstalação das condensadoras e respectivas tubulações será de ônus da CONTRATANTE? 

Questão 03: 

Segundo item 3.1 “Serviços Preliminares” do Anexo II – Memorial Descritivo, página 50, a CONTRATADA 
entende que está sendo considerada apenas a retirada dos para-raios, está correto? 

Questão 04: 

A instalação de um novo sistema de para-raios será de ônus da CONTRATANTE, pois não consta em 
planilha deste certame? 

Questão 05: 

Foi identificado na visita técnica no dia 09.12.2019 (segunda-feira), as bases de concreto na laje para as 
condensadoras existentes. Entendemos que para execução o projeto de impermeabilização será 
necessário a demolição e a execução de novas bases de concreto, porém esses itens não foram 
contemplados em planilha, como será a medição do mesmo? 

Questão 06: 

Ainda sobre a questão anterior, a execução das bases das condensadoras será de ônus da CONTRATANTE? 

Questão 07: 

Segundo item 7.3 da Tabela 1 – Cronograma Geral da Reforma da Cobertura da Unidade, página 27 e 28, a 

CONTRATADA entende que o início da execução do serviço será apenas após o período de chuva, a fim de 

evitar transtornos causados pela mesma aos colaboradores e à construção durante a execução do serviço, 

está correto?  

Questão 08: 
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No Anexo III – Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, páginas 55 e 56, identificamos que 
não está contemplado o serviço de recomposição de forro. Caso haja necessidade de intervenção no 
forro, como será medido este serviço? 

 

 

 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Questão 01: 

Sim, está correto. 

Questão 02: 

Não haverá necessidade de retirada das condensadoras. 

Questão 03: 

Sim, está correto. 

Questão 04: 

Sim, está correto. 

Questão 05: 

Não será necessária a demolição das bases de concreto existentes. 

Questão 06: 

Não haverá necessidade. 

Questão 07: 

7.3. Em até 10 (dez) dias corridos a contar do início da vigência contratual, deverá haver o agendamento e 
a realização da Reunião Técnica Inicial (RTI) presencial entre os Fiscais de Contrato titular e substituto, o 
Setor de Administração de Contratos (SAC) e o Responsável Técnico da Contratada, a fim de tratar da 
seguinte pauta, não exaustiva a: a) Definição de planejamento da execução das etapas do cronograma 
inicial para os serviços de reforma e adequações prediais; especialmente a definição da data para início da 
execução dos respectivos serviços, a partir de quando passarão a contar as etapas de execução e períodos 
de medições previstos no Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexo III. 
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 Questão 08: 

Se houver necessidade, esse serviços será recomposto pela CONTRATANTE. 

 

São Paulo, 11 de Dezembro de 2019. 

 

 

Vinícius Pereira Souza 

Pregoeiro 


