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AO SENHOR CHEFE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SEPLAG DO MUNICÍPIO 

DE SÃO CAETANO DO SUL 

 

 

 

 

 

Pregão Presencial: 32/2019  

Processo Administrativo: 100.044/2019 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção 

Preventiva e Corretiva em Portas Automáticas e com Molas 

 

 

 

Observatório Social do Brasil – São Caetano do Sul (OSB - SCS), espaço 

democrático, apartidário e sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ no 21.535.056/0001-

10, com endereço na Rua Alegre, 470, 4o andar, sala 409, bairro de Santa Paula, no 

Município de São Caetano do Sul – SP, por seu representante legal, vem 

tempestivamente, conforme previsto no item 4 do instrumento convocatório, PEDIDO 

DE ESCLARECIMENTO, pelos motivos abaixo discriminados:   

 
 

DOS ESCLARECIMENTOS  

 

O edital analisado tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada para 

Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Portas Automáticas 

e com Molas.  

 

Pela leitura dos itens 1.2 e 1.3 permanecem as seguintes dúvidas: 

1. A manutenção refere-se exclusivamente às molas e aos mecanismos de 

abertura automática das portas ou a todos os componentes das mesmas, tais 

como fechaduras, dobradiças, etc. 

 

2. Como incluir o fornecimento de peças no custo se não se sabe o estado atual 

das portas/molas nem tampouco seus fabricantes para que se estime o custo 

das peças?  
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3. Quais os tipos e marcas das molas das portas? São de piso ou aéreas?  

 

4. Como são as portas automáticas? De correr? De abrir? Tem relê de 

segurança? 

 

5. Serviços de pintura fazem parte? 

 

6. Serviços de lubrificação nos mecanismos das portas fazem parte? 

 

7. Qual a regularidade das manutenções preventivas que serão exigidas? 

Regularidade semanal? quinzenal? Mensal?  

 

 

 

Tendo em vista que os detalhamentos solicitados possam contribuir para o maior 

número de participação de empresas e, consequentemente, podendo vir a ter um 

resultado mais econômico e de maior qualidade para atender às necessidades da 

Administração Pública, aguardamos resposta. 

 

 

Respeitosamente, 

 

São Caetano do Sul/SP, 10 de junho de 2019 

 

 

 

 

 

 

Marcos P. Nieto - Presidente 

Observatório Social do Brasil - São Caetano do Sul 


