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27384836824 SERGIO RICARDO ALVES DE OLIVEI

Voltar
Pergunta
Limpeza de dutos

08/04/2019 09:20:18

THERMON AR CONDICIONADO LTda
Consta na relação de serviços a limpeza de dutos anual, solicito informar quantos metros serão limpos. Esta
limpeza deverá sem comprovada através de laudo e analise do ar?
Resposta
SERGIO RICARDO ALVES DE OLIVEIRA

08/04/2019 16:21:19

Boa tarde.
Em resposta ao vosso pedido de esclarecimento informamos que o local está disponível para que os interessados
possam fazer a medição dos ductos e verificar o tipo de ducto para realizar um planejamento de custo adequado.
Conforme o item 3.6 do edital:
"3.6 A visita técnica é facultativa. Recomenda-se que a Licitante visite o(s) local(is)/a(s) localidade(s) dos
serviços, o que deverá ocorrer com anterioridade à sessão pública, para inteirar-se de todos os aspectos
referentes à sua execução. Para todos os efeitos, considerar-se-á que a Licitante tem pleno conhecimento da
natureza e do escopo dos serviços. Não poderá a Licitante alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou
informações sobre o(s) local(is)/a(s)localidade(s) e as condições pertinentes ao objeto do contrato.
3.6.1. As visitas poderão ser realizadas por qualquer responsável indicado pela Licitante, que poderá contatar as
USP através dos dados constantes do ANEXO - TABELA PARA CONTATOS."
Com relação à laudos e análise do ar, este escopo não faz parte deste processo licitatório. No entanto, conforme
o item 13.6.a) do Anexo I - Descrição do Objeto:
"As práticas de manutenção acima devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção
mecânica da NBR 13.971 – Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação – Manutenção
Programada da ABNT. O somatório das práticas de manutenção para garantia do ar e manutenção programada
visando o
bom funcionamento e desempenho térmico dos sistemas permitirá o correto controle dos ajustes das variáveis de
manutenção e controle dos poluentes dos ambientes."
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