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QUESTIONAMENTO 
 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021 
 
Data: 29/01/2021 
 
Objeto – Execução de obras de engenharia e adequação “retrofit” do Canal Direto SP + Perto, localizado na Av. Wild José de Souza, 
456, Município de Registro, SP , 
 

Analisando a documentação do referido edital, detectamos os itens abaixo listados, aos quais solicitamos esclarecimentos: 
 

1. Na Planilha Orçamentária, temos o fornecimento de um elevador panorâmico, conforme apresentado abaixo: 

61.01.760 
Elevador para passageiros, panorâmico, uso interno 

com capacidade mínima de 600 kg para quatro 
paradas, portas bilaterais 

cj 1,00 

61.01.800 
Fechamento em vidro laminado para caixa de 

elevador 
m² 84,00 

 

Não encontramos referência a este equipamento, nos documentos recebidos do projeto. 

SOLICITAMOS memorial descritivo, assim como desenhos com os detalhes construtivos e de acabamentos, para que possamos 
orçar este item 

2. Na Planilha Orçamentária, temos o fornecimento de uma coifa, conforme apresentado abaixo: 

62.20.350 
Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - 
área de 7,51 até 16,00 m² 

m² 20,00 

 

Não encontramos referência a este equipamento, nos documentos recebidos do projeto, assim como não encontramos 
especificações (vazão, pressão, características construtivas), para o exaustor. 

SOLICITAMOS memorial descritivo, assim como desenhos com os detalhes construtivos e de acabamentos, para que possamos 
orçar este item. 

3. Na Planilha Orçamentária, temos no item 6.6 (Rede Hidráulica de Água Gelada), a indicação de Dutos em Chapa de Aço 
Galvanizado: 

61.20.450 Duto em chapa de aço galvanizado kg 2.072,00 

 

Não encontramos aplicação destes dutos em chapa galvanizada no memorial técnico nem nos projetos de climatização 
recebidos. 

SOLICITAMOS esclarecimentos, e especificações destes dutos, lembrando que, a Planilha já contempla dutos, mas para 
insuflamento de ar, em chapas galvanizadas, tipo giroval, no item 61.20.450. 

61.20.450 Duto em chapa de aço galvanizado kg 2.900,00 
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4. No Memorial Técnico, Item 7.2 (Bombas de Água Gelada), é informado: 

“O motor elétrico será de indução trifásico, tensões 220V, fator de serviço 1,15, proteção IP55, classe F, de alto rendimento.” 

Porém na mesma especificação, encontramos a informação: 

Bomba de água Primaria nº BAG-P- 01 BAG- P-02 BAG-P-03 
Local Instalado CH-01 CH-02 RESERVA  

Serviço AG AG AG  

Quantidade un 01 01 01 
Vazão de água m3/h 66 66 66 

Pressão disponível mca 15 15 15 
Potência HP 15,0 15,0 15,0 

Ponto de força V/Hz/F 380/3/60 380/3/60 380/3/60 
Marca de referência Armstrong Armstrong Armstrong  

 
Bomba de água Secundaria nº BAG-S- 01 BAG- S-02 

Local Instalado CH-01 CH-02  

Serviço AG AG  

Quantidade un 01 01 
Vazão de água m3/h 196 196 

Pressão disponível mca 25 25 
Potencia HP 25,0 25,0 

Ponto de força V/Hz/F 380/3/60 380/3/60 
Marca de referência Armstrong Armstrong  

 

PERGUNTAMOS – Os motores das bombas serão em 220V ou 380 V ? 

5. Ainda com referencia às Bombas de Água Gelada, temos no Memorial Técnico a seguinte informação (conforme tabelas 
acima): 

BAGP O1/02/03 – Vazão : 66 m³/h e Pressão disponível : 15 mca (03 Pç) 

BAGS O1/02 – Vazão : 196 m³/h e Pressão disponível : 25 mca (02 Pç) 

Porém no projeto n°03/11, temos a informação: 

 

Já na Planilha de Orçamento, é informado: 

43.10.450 
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, 
monoestágio, Hman= 20 a 50 mca, Q= 197 a 112 m³/h 

un 2,00 

43.10.090 
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, 
monoestágio, Hman= 40 a 70 mca, Q= 76 a 28 m³/h 

un 3,00 

 

PERGUNTAMOS – Qual critério deverá ser seguido, para as vazões e pressões das bombas de água gelada? 
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6. Transcrevemos o item 5.1.4 letra “b” do edital. 

 
“5.1.4. Qualificação técnica 
 

b) capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
em nome do licitante, que comprovem a prévia execução de obras de características e complexidade semelhantes às constantes 
do objeto da licitação, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicações da área em metros quadrados, os serviços 
realizados e o prazo de execução. Os atestados devem corresponder a _60% (sessenta por cento) das parcelas de maior relevância 
do objeto licitado, relacionadas na tabela a seguir: 
 
 

 
 
Conforme apresentado no item 11, da tabela acima; de acordo com as características e complexidade da obra, se faz necessário 
que seja comprovada a Instalação de um sistema de ar condicionado de água gelada com instalação de Chiller de condenação a ar 
totalizando 144 TR, entendemos que esta exigência deverá ser especifica para o sistema em questão (Expansão Indireta – Água 
Gelada). 
 

PERGUNTAMOS – Com a finalidade de atender as exigências do edital, entendemos que só será aceito atestado com instalação 
de Chiller de condenação a ar totalizando 144 TR? 

 

 

 
No aguardo de seus esclarecimentos, para darmos continuidade ao orçamento. 
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Atenciosamente  
 
TERMSUL ENG E SERVIÇOS LTDA  
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RE: ESCLARECIMENTOS E SOLICITAÇÔES - CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021

Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br>
Qua, 10/02/2021 17:12

Para:  licitacao@termsul.com.br <licitacao@termsul.com.br>

Prezado Licitante,

Seguem abaixo as respostas dos ques�onamentos solicitados: 

1. Segue o critério de medição do referido item
61.01.760 Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas
bilaterais  
1) Será medido por conjunto de elevador instalado (cj).
2)O item remunera o fornecimento e instalação de elevador de passageiros, sem casa de máquinas, com
capacidade mínima de 600 kg (8 pessoas), com 4 paradas e portas bilaterais, atendendo as dimensões e
caracterís�cas específicas para acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, conforme projeto e / ou
especificações aprovadas pela Contratante/Fiscalização. Norma técnica: NBR NM 313.

61.01.800 Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador  
1) Será medido por área de fechamento em vidro executado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de vidro laminado incolor 5 + 5 mm, materiais para fixação em alumino, e
equipamentos necessários para a execução da caixa de fechamento do elevador. Remunera também materiais
acessórios e a mão-de-obra especializada necessária para a execução completa do serviço. 

2. Na Planilha Orçamentária, temos o fornecimento de uma coifa, conforme apresentado abaixo: 

62.20.350 Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,0 m² m² 20,00

Resposta: Ver desenhos de Clima�zação CLI 03/11 e 06/11 , área da COZINHA GOURMET e logo acima o detalhe da
coifa da cozinha no corte esquemá�co DD. 

Segue o critério de medição do referido item

62.20.350 Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00 m² 
1) Será medido por metro quadrado de coifa executada, calculada através da área de projeção horizontal até 7,51
m² até 16,00 m² (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação da coifa em chapa de aço inoxidável nº 18 AISI 304, liga 18.8;
filtros; exaustor; curva; dutos até 10 m de comprimento; chapéu e rufo de acabamento. Remunera também os
materiais acessórios necessários para fixação da coifa. 

3. Na Planilha Orçamentária, temos no item 6.6 (Rede Hidráulica de Água Gelada), a indicação de Dutos em Chapa
de Aço 
Galvanizado:

61.20.450 Duto em chapa de aço galvanizado Kg 2.072,00

61.20.450 Duto em chapa de aço galvanizado kg 2.900,00

Resposta: Trata-se de fechamento em chapa de apoio galvanizada para suporte da tubulação hidráulica. Ver 
detalhe no desenho n° CLI 11/11. 

4. No Memorial Técnico, Item 7.2 (Bombas de Água Gelada), é informado: 

“O motor elétrico será de indução trifásico, tensões 220V, fator de serviço 1,15, proteção IP55, classe F, de alto
rendimento.”
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Porém na mesma especificação, encontramos a informação:

Bomba de água Primaria n° BAG-P-01 BAG-P-02 BAG-P-03
Local instalado CH-01 CH-02 RESERVA

Serviço AG AG AG
Quan�dade un 01 01 01

Vazão de água m³/h 66 66 66
Pressão disponível mca 15 15 15

Potência HP 15,0 15,0 15,0
Ponto de força V/Hz/F 380/3/60 380/3/60 380/3/60

Marca de referencia Armstrong Armstrong Armstrong

Bomba de água secundária n° BAG-S-01 BAG-S-02
Local CH-01 CH-02
Serviço AG AG
Quna�dade un 01 01
Vazão de água m³/h 196 196
Pressão disponível mca 25 25
Potência HP 25,0 25,0
Ponto de força V/Hz/F 380/3/60 380/3/60
Marca de referencia Armstrong Armstrong

PERGUNTAMOS – Os motores das bombas serão em 220V ou 380 V ?
Resposta: Considerar 380V 

5. Ainda com referencia às Bombas de Água Gelada, temos no Memorial Técnico a seguinte informação (conforme
tabelas 
acima):

BAGP O1/02/03 – Vazão : 66 m³/h e Pressão disponível : 15 mca (03 Pç)
BAGS O1/02 – Vazão : 196 m³/h e Pressão disponível : 25 mca (02 Pç)

Porém no projeto n°03/11, temos a informação:

Bomba de água Gelada

Equip. Vazão
(m³/h) mca kW kg Quant Observações

BAGP-01 66 15 7,5 80 01 Operante
BAGP-02 66 15 7,5 80 01 Operante
BAGP-03 66 15 7,5 80 01 Reserva
BAGS-01 196 30 40,0 120 01 Operante
BAGS-02 196 30 40,0 120 01 Reserva

Já na Planilha de Orçamento, é informado:

43.10.450 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio, Hman=20 a 50 mca, Q=197 a
112 m³/h un 2,00

43.10.090 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio, Hman=40 a 70 mca, Q=76 a 28
m³/h un 3,00

PERGUNTAMOS – Qual critério deverá ser seguido, para as vazões e pressões das bombas de água gelada? 
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Resposta: Considerar as vazões e pressão previstas na Tabela do desenho n° 03/11. 

6. Transcrevemos o item 5.1.4 letra “b” do edital. 

“5.1.4. Qualificação técnica

b) capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado,
em nome do licitante, que comprovem a prévia execução de obras de caracterís�cas e complexidade semelhantes às
constantes
do objeto da licitação, especificando necessariamente o �po de obra, as indicações da área em metros quadrados, os
serviços
realizados e o prazo de execução. Os atestados devem corresponder a _60% (sessenta por cento) das parcelas de
maior relevância
do objeto licitado, relacionadas na tabela a seguir: 

Tabela 1 - Capacidade técnico - operacional

N° DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. TOTAL QUANT. EXIGIDA (60%)

11) Sistema de Ar
Condicionado TR 240 144

Conforme apresentado no item 11, da tabela acima; de acordo com as caracterís�cas e complexidade da obra, se faz
necessário
que seja comprovada a Instalação de um sistema de ar condicionado de água gelada com instalação de Chiller de
condenação a ar
totalizando 144 TR, entendemos que esta exigência deverá ser especifica para o sistema em questão (Expansão
Indireta – Água
Gelada). 

PERGUNTAMOS – Com a finalidade de atender as exigências do edital, entendemos que só será aceito atestado com
instalação
de Chiller de condenação a ar totalizando 144 TR?

Resposta: Correto,  144 TR ou mais 

Atenciosamente,

De: licitacao@termsul.com.br <licitacao@termsul.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021 14:57 
Para: Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br> 
Cc: enrico@termsul.com.br <enrico@termsul.com.br> 
Assunto: ESCLARECIMENTOS E SOLICITAÇÔES - CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021
 
Ref. CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021
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Objeto: Descrição. A presente licitação tem por objeto a execução de obras de engenharia e adequação “retrofit” do
Canal Direto SP + Perto, localizado na Av. Wild José de Souza, 456, Município de Registro, SP , conforme as
especificações técnicas constantes do Projeto Básico, que integra este Edital como Anexo I, observadas as normas
técnicas da ABNT.
 
 
Prezados Senhores, boa tarde.
 
Encaminhamos em anexo o pedido de esclarecimentos e solicitações para o respectivo processo licitatório.
 
Solicitamos por gentileza a confirmação do recebimento do e-mail.
 
 
 
Atenciosamente

Caio Flavio R. Mar�ns 
Departamento comercial 
Termsul Engenharia e Serviços Ltda 

Curitiba – Paraná – Brasil 

Fone (41) 3278 8484 

www.termsul.com.br
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