PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SUPERVISÃO DE SERVIÇO DE LICITAÇÕES – SAAB 7.1.1
Rua Direita, nº 250 – 22º andar – CEP 01002-903 – São Paulo – SP
Horário das 9:00 às 19:00 horas – Fone: (0xx11) 4635-6324/4635-6326

Ofício nº 001/20
Processo nº 163723/19 – Chamamento Público nº 002/19
Assunto: Retificação do edital de licitação
São Paulo, 08 de janeiro de 2020.
Prezados(as) Senhores(as),

Referente ao edital do Chamamento Público nº 002/19 Processo nº 163723/19, que busca a seleção de empresas de engenharia, especializadas em serviços
de conservação de energia e eficiência energética, conhecidas como ESCOs (Energy Services Company),
que representem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) perante as Concessionárias de
Distribuição de Energia Elétrica (Distribuidoras), a SAAB 7 – Diretoria de Licitações e Compras informa
as seguintes retificações, como segue:
1.

Visita técnica facultativa, porém a empresa interessada deverá apresentar declaração que
deixou de realizar a visita técnica, e que será de sua inteira responsabilidade a elaboração do
projeto de eficiência energética de acordo com as características do edifício.

2.

Supressão do item 1.3 do Termo de Referência.

3.

Alteração da Minuta do Termo de Compromisso:
“.... COMPROMETE-SE em apresentar, dentro das exigências normativas e de boas práticas,
Projeto de Eficiência Energética do edifício [Nome do Edifício], localizado na [Endereço],
[Cidade]/[UF] junto à [Nome da Concessionária de Energia Elétrica], atendendo chamada
pública da concessionária no ano de 2020, acompanhando-o até execução final, se for o caso,
na forma e nos prazos a serem previamente ajustados entre seus técnicos e a área técnica de
engenharia do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observando que a apresentação de
Projeto de Eficiência Energética junto à [Nome da Concessionária de Energia Elétrica] não
acarretarão qualquer contrapartida financeira por parte deste Tribunal.”

4.

Alteração do subitem 3.2 do item 3 - DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO:

“... deverão ser apresentados em dois envelopes fechados, distintos e numerados, da seguinte
forma:”
Atenciosamente,

Eliana Bontansa
Coordenadora de Licitações e Compras
SAAB 7.1

Rodnei P. Fernandes
Diretor de Licitações e Compras
SAAB 7
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