
 

 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

 
      Em 02 de dezembro de 2021 

           ESCLARECIMENTO 

 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°. 066/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.249/2021 

DATA DE REALIZAÇÃO: 08/12/2021 

HORÁRIO: 09h30min (Horário Oficial de Brasília - DF) 

OBJETO: “REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE 

COMANDO” 

 

Prezados Senhores: 

 

Pelo presente levamos ao conhecimento de todos os interessados as respostas ao 

esclarecimento solicitado pela empresa ESA DISTRIBUIDORA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

AUTORIZADA: 

 

PERGUNTAS:  

 

“Para que eu possa realizar uma proposta firme e competitiva teria como fornecer o desenho 

típico ou especificação dos painéis solicitados no edital 066/2021. 

 

E que sejam esclarecidas as dúvidas abaixo para instalação dos painéis. 

 

Pergunta 1: Para instalação dos painéis será necessária obra civil? 

 

Pergunta 2: Será necessária abertura de canaletas? Se sim quantos metros? 

 

Pergunta 3: Para instalação dos painéis os serviços serão executados em horário comercial? 

 

Pergunta 4: Será necessária instalação no fim de Semana? 

 

Pergunta 5: Haverá a retirada de painéis antigos? 

 

Pergunta 6: Haverá a necessidade de caminhão munck? 

 

Pergunta 7: Iremos realizar a ligações dos cabos de potência no painel e ligações dos cabos 

nas bombas?  

 

Pergunta 8: Será necessário o fornecimento de cabos para alimentação do painel e 

alimentação das bombas?  

 

Pergunta 9: Se os cabos for escopo da contratada favor informar as dimensões? 

 

Pergunta 10: Será necessário comissionamento em campo? 

 

Pergunta 11: Haverá comunicação entre os controladores?  

 

Pergunta 12: Quais as características do CLP e o protocolo de comunicação do CLP? 

 

Pergunta 13: O sensor de fluxo para acionamento que será instalado que irá fornecer a 

contratada ou a contratante? ” 
 

RESPOSTAS: 

 

Conforme respostas fornecidas pelo senhor Diretor da Divisão de Compras e senhor Diretor 

do Departamento de Manutenção, da Secretaria de Serviços Urbanos, foi esclarecido que: 
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“Conforme resposta do senhor Diretor do Departamento de Manutenção, fica informado que 

considerando a complexidade técnica do objeto, a licitantes poderão realizar visita técnica, 

para sanar qualquer dúvida técnica que possa a vim atrapalhar o bom andamento dos 

serviços, segue a baixo resposta dos questionamentos. 

 

1 – Não; 

2 – Não; 

3 – Sim; 

4 – Sim; 

5 – Sim; 

6 – Não; 

7 – Sim; 

8 – Sim; 

9 – Conforme necessidade do projeto do quadro; 

10 – Sim; 

11 – Sim; 

12 – CLP/Arduíno e o protocolo comunicação deverá ser de responsabilidade da Contratada, 

conforme informando nos subitens 2.2.1 e 2.2.2; 

13 – Contratada, conforme informando no subitem 2.2.1. ” 
 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

ISRAEL LUCAS EVANGELISTA 

RESP. PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS 

URBANOS 

MARIA APARECIDA CUBILIA 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

CLEBER SUCKOW NOGUEIRA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA 

 

 


