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Ofício nº 002/20
Processo nº 163723/19 – Chamamento Público nº 002/19
Assunto: Resposta aos questionamentos ao edital de licitação

São Paulo/SP, 08 de janeiro de 2020.

Prezados(as) Senhores(as),

Em

atenção

aos

questionamentos

que

seguem

anexos,

apresentados pela empresa AÇÃO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA., referentes ao 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 Diretoria de Licitações
e Compras – SAAB 7 presta os seguintes esclarecimentos, a saber:
__________________________________________________________________________________

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 1 :
São apenas dois envelopes e não como constou.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 2 :
Sim, um envelope para os documentos de habilitação.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 3 :
Não há obrigatoriedade da presença do representante no dia da abertura dos envelopes.
__________________________________________________________________________________
Atenciosamente,

Eliana Bontansa
Coordenadora de Licitações e Compras
SAAB 7.1

Rodnei Pinto Fernandes
Diretor de Licitações e Compras
SAAB 7
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por RODNEI PINTO FERNANDES (09/01/20) E ELIANA BONTANSA (08/01/20).
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/atendimento/abrirConferenciaDocOriginal.do e informe o processo 2019/00163723 e o código E3L388YF.
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Re: Dúvida Certame - Chamamento Público 002/2019 Processo 2019/163723
Eduardo Dalton <edalton@acaoenge.com.br>
Qui, 09/01/2020 08:26
Para: LICITACOES E COMPRAS <licitacoes@tjsp.jus.br>

Senhores, bom dia.
4 - Mesmo o edital sendo claro quanto ao ponto, gostaria sugerir que seja apenas
entregue um envelope para a proposta técnica, não vejo como podemos agregar valor
ao certame entregando, por exemplo, no nosso caso 21 envelopes iguais para os 21
lotes uma vez que provavelmente repetiremos a grande maioria dos documentos, não
seria mais prático e ágil apenas 1 envelope com uma folha timbranda indicando quais os
lotes a ESCO deseja participar?
Fica nossa sugestão, obrigado pela atenção.

Em 08/01/2020 10:08, Eduardo Dalton escreveu:
Senhores, bom dia.
Continuando nossas dúvidas:
2 - O edital informa que será necessário apenas um envelope para os
documentos de habilitação, mesmo que sejam em locais atendidos por
distribuidoras de energia diferentes?
3 - Não ficou claro para nós se será obrigatória a presença no dia de
abertura dos envelopes, por exemplo, não conseguiremos estar na capital e
em outras regiões do interior.
Obrigado.

Em 07/01/2020 11:28, Eduardo Dalton escreveu:
Senhores, bom dia.
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Somos da ESCO Ação Engenharia e Instalações LTDA, mando
anexo os dados cadastrais com todas as informações exigidas
no edital para que possamos tirar nossas dúvidas.
Lendo o edital, chegamos no seguinte questionamento:
1 - No edital, página 4, capítulo 3, subitem 3.2 trás a seguinte
informação "Os documento deverão ser apresentados em três
envelopes fechados, distintos e numerados, da seguinte forma:..."
Não estamos conseguindo identificar qual seria o terceiro
envelope, o edital deixa claro em vários momentos que deverão
ser entregues dois envelopes 1-Documento de Habilitação e
2-Proposta Técnica, podem nos auxiliar?
Att

--
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