
 

ESCLARECIMENTO nº 03 

Processo – nº 9656/2019 

Pregão Eletrônico – nº 56/2020 

Objeto – Fornecimento de oxigênio líquido criogênico, com prestação de serviços.  

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de Esclarecimento recebida ao 
Pregão Eletrônico nº 56/2020, o que segue: 

EMPRESA: Air Products Brasil.  

PERGUNTAS: Prezados, bom dia 

Por favor, gostaria de esclarecer algumas dúvidas técnicas que não estão claras no edital, 
conforme abaixo: 

3.1.2 No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da liberação do local pelo 
SAAE, a licitante vencedora deverá fornecer, sem ônus adicionais para o SAAE, toda a 
infraestrutura necessária para o funcionamento do sistema de comissionamento 
(item 3.1 do Termo de Referência – Anexo II). 

Anexo II 3.1 

3.1. A instalação dos tanques, acessórios, central de suprimento, Evaporadores, Válvulas 
(enchimento dos tanques, aumento de pressão, descarga de líquidos), instrumentação de 
medição, sistema de segurança e os demais acessórios necessários, será realizada, 
exclusivamente, pela contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir 
da data de liberação do local pelo SAAE. Devendo atender a todas as medidas de 
segurança aplicáveis à instalação dos equipamentos, bem como quanto à localização e 
condições do ambiente da instalação de tais equipamentos, em conformidade com as 
Normas Legais e de Segurança. 

Não está claro quais são os equipamentos que são da compradora. Exemplo, quantos 
metros de linha, interligação da linha de gases em um, dois ou mais pontos de consumo, 
quais conexões e demais especificações para interligar a o painel de regulagem + linha 
nos equipamentos da contratante. Alguém pode nos formalizar e também nos ligar para 
esclarecimentos rápidos, tendo em vista que a licitação já é no dia 07/12?   

Conto com um breve retorno. 

RESPOSTAS (DTA/SL): Quanto o descrito no item 3.1 do edital está claro que todo o 
sistema é responsabilidade da contratada cabendo ao SAAE a disponibilização da 
tubulação de recebimento do oxigênio no local que será instalado os tanques e 
evaporadores.  

Não passamos informações por telefone, pedimos a gentileza de que as demais dúvidas 
sejam enviadas por e-mail. 

Segue anexo fotos do local para melhor visualização. 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 

Sorocaba, 30 de novembro de 2020. 

Ingrid Machado de Camargo Fara 
Pregoeira 


