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ENC: ESCLARECIMENTOS E SOLICITAÇÔES - CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021

caio@termsul.com.br <caio@termsul.com.br>
Ter, 23/02/2021 16:05

Para:  Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br>

3 anexos (63 KB)

ENC: ENC: ESCLARECIMENTOS E SOLICITAÇÔES - CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021; ESCLARECIMENTOS - CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021;
CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021 - ESCLARECIMENTOS ;

Ref. CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021
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.
Conforme pedidos de esclarecimentos enviados anteriormente, solicitamos uma resposta o mais breve possível.
 
Encaminho os esclarecimentos pendentes, descritos abaixo e em anexo .
 
 
 
 
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.
 
PERGUNTAMOS - 1) QUAIS AS DIMENÕES DA CABINE? (Nos desenhos em pdf não constam cotas)
                                2) QUAIS OS ACABAMENTOS DO ELEVADOR (AÇO ESCOVADO, ETC.)
                                3) QUAIS AS MEDIDAS INTERNAS LIVRES DA CAIXA DE CORRIDA (FRENTE, FUNDOS, ULTIMA ALTURA, POÇO)
                                4) QUANTAS PARADAS?
                                5) PERCURSO (medida do piso da primeira parada ao piso da úl�ma parada)

 
Conforme divergências entre a planilha e memorial e projetos. Solicitamos esclarecimentos aos itens abaixo:
 
 
 

ELEVADOR - incompa�bilidades entre planilha orçamentária x arquivo critérios de medição. Sem memorial e projeto:
Linha 594 da planilha de orçamento referência o item como “Elevador para passageiros, panorâmico, uso interno
com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas bilaterais”;
Páginas 74 e 75 do arquivo “critérios de medição” referência o item como “ELEVADOR DE USO RESTRITO A
PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA COM 02 PARADAS, CAPACIDADE DE 225 KG - USO INTERNO EM
ALVENARIA”;

1.   Solicitamos conferências das divergências de informações
 

PLATAFORMA PARA ELEVAÇÃO – não encontramos o item em memorial, projeto ou critérios de medição, apenas na
planilha.

Linha 592 da planilha de orçamento diz apenas “Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x
1400 mm, capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura”.

2.    Solicitamos mais informações referente ao modelo e possível marca de referência da plataforma a ser instalada.
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CAIXILHOS E VIDROS – o projeto arquitetônico de elevação e as plantas baixas de layout e construção não referenciam os
caixilhos com a nomenclatura do projeto específico de caixilhos (CA1, CA2, ..., CA22). Desta forma, devido a quan�dade
de formas e modelos das esquadrias, não conseguimos saber quantas unidades de cada modelo serão u�lizados na obra
para fazer o orçamento.
3. Solicitamos as informações para viabilizar o orçamento.

 
Piso intertravado – incompa�bilidades entre planilha orçamentária x arquivo critérios de medição:

Linhas 77, 122 e 196 da planilha de orçamento pede: “Piso de concreto colorido, intertravado, espessura de 6 cm,
com rejunte em areia;
Página 122 do arquivo “critérios de medição referência este item como “piso podo tá�l, para portadores de
deficiência visual”

4. Qual informação deveremos seguir?
 

ESTRUTURA METÁLICA 04 – PALCO DO AUDITÓRIO – projeto incompa�vel:
Linha 283 da planilha de orçamento aponta quan�dade de 2.909,40kg de estrutura;
Projeto também coloca como quan�dade total de 2.909,40kg de estrutura, porém, no mesmo projeto diz que a
viga tem 66kg/m, e 142 metros lineares de comprimento. A mul�plicação dos dois valores resulta em 9.372kg.

           5 -   Solicitamos conferências das divergências de informações
 

FORRO MINERAL HUNTER DOUGLAS – item referenciado no “critérios de medição” é o da linha Fine�a, da OWA do
Brasil. Porém, já saiu de linha e nos foi sugerido pela marca a linha Lucero.

    6 -  Podemos subs�tuir o forro pela linha informada?
 
 
 
Encaminhamos abaixo o novo pedido de esclarecimentos e solicitações para o respectivo processo licitatório.
 
Estamos realizando a cotação da obra;  encontramos um disparidade muito grande dos itens mencionados abaixo, nos
colocamos a disposição caso precisem do orçamento para a comprovação da diferença de valores apresentados.
Solicitamos a revisão do orçamento para esses itens abaixo:
 
 

Estruturas metálicas em aço ASTM A36 (linhas 283, 368, 542, 574, 619, e 351) – total de 47.652,46 kg com valor unitário
de R$ 14,71/kg no edital, somando R$ 700.967,69 na planilha. A questão é que, conforme orçamento em anexo, o valor
médio do aço subiu de forma incoerente nos úl�mos meses e está girando em torno de R$ 9,00/kg. A mão de obra varia
com valor de no mínimo R$ 18,00/kg. Considerando tais valores, o custo unitário da estrutura corresponde à R$
27,00/kg, totalizando um item de R$ 1.286.616,42 – mais de R$ 500.000,00 que o valor proposto no edital. Este item
impacta diretamente no valor total da proposta.
Reves�mento em pedra mineral sinte�zado ultracompacta  - CoverLam Mona 1,20 x 2,60 – total de 466 m² com valor
unitário de R$ 569,55 no edital, somando R$ 265.410,30. Foi feita cotação de material e mão de obra na “Brutus
Comércio Mármore Granitos” de Santo André, a qual é indicada pelo cliente na página 43 do arquivo “critérios de
medição”. Segue proposta em anexo, totalizando R$ 470.340,00 inclusos material e mão de obra. É viável solicitar ao
cliente o orçamento feito por eles, no qual encontraram o valor do edital.

 
 
 
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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