Respostas ao pedido de esclarecimento
EDITAL CONCORRÊNCIA 006/2021
O Presidente da Comissão de Julgamento faz saber que foram recebidos os seguintes
pedidos de esclarecimentos, quais foram analisados e respondidos conforme segue:

No Edital no item 5.1.4 Qualificação técnica, está sendo solicitado: Capacidade técnicooperacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, em nome da licitante, que comprovem
a prévia execução de obras/serviços de características e complexidade semelhantes às con
stantes do objeto da licitação, especificando necessariamente o tipo de obra/serviço, as indi
cações da área em metros quadrados, os serviços realizados e o prazo de execução
e vigência. Os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas
de maior relevância do objeto licitado relacionadas na tabela a seguir:
ITEM
UNIDADE
QUANTIDADE
EXIGIDA (50%)
4.Fornecimento e Instalação de Transformador em poste

Q

4

6.Fornecimento e Implementação de ETE – Estação de
Tratamento de Esgoto Compacta

Q

1

Pedimos esclarecer o significado da UNIDADE Q.

RESPOSTA: Favor considerar - Q como quantidade. (un)

No que toca a ECTE inclusa no escopo, o Memorial Descritivo exige que dela faça parte um
"Reator principal aeróbio (...) com decantador secundário tipo lamelar ". Como não
encontramos maiores informações sobre as lamelas, gostaríamos de solicitar os detalhes
deste componente (área superficial, seção transversal, material de fabricação).

RESPOSTA: Por se tratar de uma ETE compacta, o fornecedor deverá dimensionar esses
componentes segundo a sua tecnologia, garantindo o atendimento aos parâmetros do
projeto

EVSN

1

O item 8.1 do arquivo DI-F0000-PE-CV-MD-0001-R00, menciona que a contratada deverá
prever a compra de 04 geradores para uso durante a execução das obras, conforme
Diretrizes descritas e os mesmos serão entregues à Administração da Fazenda São
Joaquim após a finalização da obra.
Perguntamos:
Qual item da planilha está previsto a remuneração pela aquisição dos mesmos?

RESPOSTA: Favor considerar planilha DI-F0000-PE-CV-LI-0001_R2 item 11.3.2.1.

Os itens 11.3.2.1 e 11.3.3.1 da planilha de preços são idênticos, porém com preços unitários
diferentes.
Perguntamos:
Qual valor devemos adotar?

RESPOSTA: Favor considerar planilha DI-F0000-PE-CV-LI-0001_R2

São Paulo, 01 de outubro de 2021.

VAGNER BERNARDO MARIA
Comissão de Julgamento
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