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Assunto: DAEV - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 - Esclarecimentos
De Oséias Souza <o.souza@clean.com.br>
Para: <compras@daev.org.br>

Cc:
André Caramello <a.caramello@clean.com.br>, Carla Costa <c.costa@clean.com.br>, Cristiano
Leonardo <c.leonardo@clean.com.br>, Renata Santos <r.santos@clean.com.br>, Luciano Possari
<l.possari@clean.com.br>, Mateus Machado <m.machado@clean.com.br>

Data 16/09/2022 16:55

Prezados, boa tarde!
 
Somos da Clean Environment Brasil - CNPJ 00.628.815/0001-10, nossa equipe Técnica Comercial, solicita os esclarecimentos abaixo para
formulação de nossa proposta comercial.
 
1 - No item 7.6 é informado que o datalogger deverá armazenar os dados de qualidade de água a cada 5 minutos.
Questionamento 1: Qual deverá ser a frequência de atualização dos dados no supervisório na sala de controle da contratante?
 
2 - No item 7.2 é informado que o DAEV pagará o valor do objeto a ser contrato, mediante a contraprestação do serviço e da respectiva NF e sua
respectiva aprovação por parte do gestor indicado.
Questionamento 2: O fato gerador (medição) para o pagamento do valor contratado será somente a entrega e aprovação do relatório por parte do DAEV
ou terá algum outro fator a ser considerado? Neste último caso, qual seria?
 
3 - Nos itens 9.10, 9.11 e 9.12 são apresentadas exigências técnicas características de uma sonda multiparâmetro, onde inclui dados dimensionais, de
peso, garantia, temperatura mínima e máxima de armazenamento da sonda., entre outros que, baseado no serviço a ser contratado neste edital, não
comprometeria a eficiência do serviço. 
Questionamento 3: Baseado no serviço a ser contratado neste edital, vemos que estas especificações não comprometem a eficiência e qualidade do
serviço. Uma vez que o serviço contratado é a entrega consistente de dados de qualidade de água, podemos desconsiderar os detalhes técnicos
apresentados nos itens relacionados acima? 
Solicitamos neste caso apresentar as condições reais de campo e os ranges de medição para cada um dos parâmetros a serem monitorados, para que os
equipamentos apresentados para a prestação do serviço a ser contratado, venha a atender as necessidades da contratante. 
As especificações apresentadas no TR são restritivas e direcionam apenas a um equipamento oferecido no mercado.
 
4 - No item 9.13 é requerido que os dados gerados pelos equipamentos fornecidos sejam integrados ao sistema de telemetria já existente na Autarquia, e
no item 9.17, para fins de apresentação e visualização de dados, deverá ser fornecido e instalado um monitor junto à sala de operação da ETA II
Questionamento 4.1: Uma vez que haverá uma tela/monitor específico para apresentação e visualização dos dados de qualidade de água, poderá ser
considerado o fornecimento dos dados pela contratada via acesso WEB (internet) à uma plataforma on-line que atenda todos os requisitos de tabelas,
gráficos, download, relatórios, solicitados no edital? 
Questionamento 4.2: Diante de instabilidades de sinal de rede de telefonia celular e outras disponíveis no mercado, seria possível a contratante
disponibilizar à contratada um ponto de rede com acesso a internet em prédio próximo ao local do monitoramento? A contratada ficaria responsável pela
infraestrutura de extensão deste ponto de rede até a estação de monitoramento.
 
5 - No item 9.16 é informado que a contratada será responsável pela operação assistida do sistema, devendo assumir as funções de limpeza, calibração e
manutenção do funcionamento dos equipamentos durante a vigência do contrato.
Questionamento 5: Há alguma exigência mais específica sobre a frequência dos serviços apresentados acima, ou esta frequência deverá ser definida pela
própria contratada considerando as particularidades de seus equipamentos e garantia da qualidade dos dados a serem entregues?
 
6 - No item 10 é informado sobre o local de entrega e recebimento dos relatórios. Não há informações relativas ao prazo máximo para início da operação
de monitoramento.
Questionamento 6: Considerando que os principais equipamentos da estação de monitoramento são importados, podemos considerar o prazo de até 120
dias para o início da operação de monitoramento?
 
7 - No item 6.1.2.b é solicitado apresentação de atestado de capacitação técnica operacional.
Questionamento 7: Considerando que o serviço a ser contratado é uma modalidade inovadora e muito recente no mercado, poderá ser apresentado
atestados de fornecimento de estações de monitoramento de qualidade de água somado a atestados de serviços de manutenções preventivas e corretivas
em estações de monitoramento de qualidade de água?
 
Desde já agradecemos.
 
Att.,
 

Oséias Souza 
Licitações 
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