
RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - DUCTBUSTERS ENGENHARIA - SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CR Nº 01/2021 - PROCESSO Nº 096/2019

Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br>
Seg, 22/03/2021 15:36
Para:  Henrique - Duct <licitacao@ductbusters.com.br>
Cc:  engenharia@ductbusters.com.br <engenharia@ductbusters.com.br>; 'Renata - Ductbusters'
<renatagoncalves@ductbusters.com.br>; carloshenrique@ductbusters.com.br <carloshenrique@ductbusters.com.br>; 'Eng.
Eduardo - Ductbusters' <eduardo.olino@ductbusters.com.br>; eduardonascimento@ductbusters.com.br
<eduardonascimento@ductbusters.com.br>; 'Erno Macedo - Ductbusters' <ernomacedo@ductbusters.com.br>; 'Robson
Nunes' <robsonnunes@ductbusters.com.br>; 'Licitação 2 - Ductbusters' <licitacao2@ductbusters.com.br>

Prezado Licitante,

Com relação a primeira e segunda questões conforme consulta a área técnica, favor considerarem o
material especificado na Planilha.

Com relação a terceira questão, conforme consulta à área técnica, favor considerarem a quan�dade
informada na Planilha

Com relação a quarta questão, considerar a TR do Chiller especificada na planilha e no critério.

Com relação a quinta questão com relação as instalações de entrada, medição e transformação de
energia

i) o projeto da entrada de energia, ainda não foi aprovado junto à Concessionária de Energia. 

ii) O processo de aprovação do projeto será por parte da contratante, o processo de solicitação de
ligação deverá ser feito pela contratada. 

iii) Conforme a Folha ELE 26, trata-se de Ramal Subterrâneo de entrada, se houver custos de obra para
disponibilização de um novo ramal junto a Concessionária a Contratante arcará com os mesmos. 

iv) O cabo isolado de 25 mm2 tem o EPR8,7/15kV e HEPR0,/11kV, o de 50mm2 é cabo nu. 

v) No projeto da entrada de energia, Folha ELE 26 temos a necessidade de instalar cabos de 35 mm2 EPR
8,7/15 KV, onde está o quan�ta�vo desse cabo na planilha?
O cabo a ser instalado será o 25 mm2.

Com relação a sexta questão, conforme consulta a área técnica, seguir os itens da planilha,
ou seja transformadores de 45, 300 e 500 kVA.

Com relação a sé�ma questão -  O disjuntor deverá ser instalado dentro de cubículo de entrada.

Com relação a oitava questão - Os materiais e equipamentos de demolição/remoção serão descartados,
conforme descrito no critério de medição.

Com relação a nona questão - A planilha de custo são preços de referência de um Bole�m Oficial do
Governo do Estado. Cabe ao fornecedor apresentar seu preço e seu respec�vo BDI.



A�,

De: Henrique - Duct <licitacao@ductbusters.com.br> 
Enviado: sexta-feira, 19 de março de 2021 10:02 
Para: Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br> 
Cc: engenharia@ductbusters.com.br <engenharia@ductbusters.com.br>; 'Renata - Ductbusters'
<renatagoncalves@ductbusters.com.br>; carloshenrique@ductbusters.com.br
<carloshenrique@ductbusters.com.br>; 'Eng. Eduardo - Ductbusters' <eduardo.olino@ductbusters.com.br>;
eduardonascimento@ductbusters.com.br <eduardonascimento@ductbusters.com.br>; 'Erno Macedo -
Ductbusters' <ernomacedo@ductbusters.com.br>; 'Robson Nunes' <robsonnunes@ductbusters.com.br>;
'Licitação 2 - Ductbusters' <licitacao2@ductbusters.com.br> 
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - DUCTBUSTERS ENGENHARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL - CR Nº 01/2021 - PROCESSO Nº 096/2019
 
Prezados (as), bom dia.
 
Solicitamos que sejam esclarecidas as dúvidas abaixo elencadas, visando a correta elaboração de nossa proposta
comercial:
 
1° - No memorial descri�vo menciona que para a instalação da rede hidráulica de água gelada a tubulação até 50
mm deverá ser rosca e acima de 50mm solda.
 
Porém na planilha orçamentaria o material lista não corresponde com o memorial descri�vo (onde o correto é a
instalação conforme descrito no memorial descri�vo).
 
“13. REDE HIDRÁULICA DE ÁGUA GELADA
 
Deverá ser fornecida toda a rede hidráulica da água gelada. As conexões com os aparelhos (condicionadores e
bombas) serão executadas com flanges ou luvas, conforme bitola.
A fixação da rede será feita com apoios de borracha, entre os tubos e suportes, para evitar transmissão de
vibrações à estrutura do prédio.
A rede completa deverá ser limpa e receberá duas demãos de �nta an�corrosiva e, pintura final.
O sistema deverá ter válvula para dreno em todos os pontos baixos, ligados com os ralos existentes e purgadores
de ar nos pontos altos, onde houver possibilidade de confinamento de ar.
As prumadas de água gelada e de água de condensação deverão ser apoiadas por amortecedores de molas e as
cargas distribuídas em todos os pavimentos.
As válvulas de bloqueio até 100mm deverão ser do �po gaveta.
As válvulas de Bloqueio acima de 100mm deverão ser do �po borboleta.
Todas as tubulações deverão ser apoiadas sobre suportes com amortecedores apropriados, de modo a evitar a
transmissão de vibrações à estrutura do prédio.
Para tubos até 50 mm as conexões deverão ser rosqueadas.
As roscas deverão ser vedadas através de:



Fita de teflon, para tubos até 25 mm
Sisal, para tubos de 32 mm até 50 mm
Para tubos maiores que 50 mm as conexões deverão ser soldadas.
As soldas deverão ser de “topo”, com extremidades chanfradas em “V” com ângulo de 75 graus (bisel).”
 
PLANILHA ORÇAMENTARIA
 
Os itens listados abaixo, onde descrevem tubos galvanizados, tratam-se de tubulações com rosca, não
possibilitando a solda e contradizendo o memorial descri�vo, desta forma solicitamos a correção dos itens na
planilha orçamentaria para  Tubo em aço carbono preto (Descrição conforme o ITEM 46.21.090) para que seja
realizada a correta composição dos preços e custo de instalação do sistema.
 

46.07.070  Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões
46.07.080  Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões
46.07.090  Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões
46.07.100  Tubo galvanizado DN= 6´, inclusive conexões

 
 
2° - No item indicado abaixo da planilha orçamentaria, especifica manta para tubulação acima de 6” com
espessura de 19 a 26mm, ocorre que para este diâmetro de tubulação o correto é espessura mínima de 32mm,
pois a espessura de 26mm ocasionará a condensação da tubulação. Mediante ao exposto, solicitamos a correção
deste item, pois o fabricante não fornecerá garan�a em caso de instalação fora da espessura correta, bem como o
custo da manta de 32mm é muito superior.
 

32.11.420  Manta em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para isolamento
térmico de tubulação acima de 6´

 
 
3° - Serão fornecidos e instalados um total de 94 peças de Fancoletes, porém na planilha orçamentaria item
61.15.080 Temos somente 87 peças de válvulas duas vias on/off retorno elétrico diâmetro 1/2" a 3/4", faltando
assim, 7 peças de válvulas duas vias on/off retorno elétrico diâmetro 1". Mediante ao exposto, solicitamos a
inclusão deste item com o diâmetro correto na planilha orçamentaria.
 
 
4º - Na planilha orçamentaria, referencia um Resfriador de liquido de 120 TR conforme referência no Bole�m
CDHU código 61.10.001. No Criterio de Medição do item na CDHU, fala claramente que se trata de um
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 120 TR “capacidade
mencionada NOMINAL”
 
Na legenda do projeto mencionada “ CAPACIDADE EFETIVA” para atender a capacidade efe�va de 120 TR é
necessário o fornecimento de um Resfriador de líquido (Chiller) de capacidade de 130 TR, consequentemente
elevando significamente o valor do equipamento.
 
Perguntamos: Será realizada a alteração do item para atender o projeto na capacidade efe�va ou devemos
considerar um resfriador de liquido de 120 TR Nominal, conforme planilha e critério de medição da CDHU?
 
Planilha

61.10.001  Resfriadora de líquidos (Chiller), com compressor e condensação à ar,
capacidade de 120 TR

 
Projeto



 
Criterio de medição CDHU
61.10 CLIMATIZAÇÃO
61.10.001 Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 120 TR
1) Será medido por unidade de equipamento resfriador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de resfriadora de líquidos (chiller), com compressor
Screw/parafuso e condensação à ar, capacidade de 120 TR, conjunto compacto montado com tubulações, fiações
e controles internos, 380 V/60 Hz; referência comercial 30 RB-A fabricação Carrier, R407C série SAZ modelo
RCU120SAZ4A7P Chiller fabricante Hitachi ou equivalente, materiais e acessórios para completa instalação.
Remunera também o transporte até a base, ligação final de hidráulica, de elétrica e de dutos e os testes para o
completo funcionamento dos equipamentos.
 
 
5º - Com relação às instalações de entrada, medição e transformação de energia, favor esclarecer:
 
-  Existe o projeto da entrada de energia, Folha ELE26, a mesma se encontra aprovada junta à Concessionária de
Energia?
 
- A Contratante fará as trata�vas de solicitação da aprovação da ligação da energia junto à Concessionária?
 
- Conforme a Folha ELE26, trata-se de Ramal Subterrâneo de entrada, se houver custos de obra para
disponibilização de um novo ramal junto à Concessionária a Contratante arcará com os mesmos? 
 
- Os cabos de 25mm² e 50mm² dentro da entrada de energia deverão ser EPR 8,7/15KV?
 
- No projeto da entrada de energia, Folha ELE26 temos a necessidade de instalar cabos de 35mm² EPR 8,7/15KV,
onde está o quan�ta�vo desse cabo na planilha?
 
6º - Na planilha temos o fornecimento de 3 transformadores:
 
1 pç - Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco
1 pç - Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco
1 pç - Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco
 
Entretanto no projeto da Folha ELE26, temos os seguintes transformadores:
 
1 pç - Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco – 220V/127V
1 pç - Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco – 220V/127V
1 pç - Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco – 380V/220V
 
O memorial está de acordo com a planilha, porém qual especificação deveremos seguir?
 
7º - Na planilha temos o fornecimento do disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de
proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente. Esse disjuntor deverá ser instalado dentro de cubículo



de entrada? 
 
8º - Todos os materiais e equipamentos de demolição/remoção serão descartados?
 
9º - Após realização de cotações, constatamos uma enorme diferença de preços de alguns itens da planilha
comparados com o valor real de mercado, dentre eles:
 
- Estruturas metálicas em aço ASTM A36 – Quan�dade total de 47.652,46 kg.
 
                Valor Planilha – R$ 14,71/kg
                Valor médio de Mercado – R$ 30,00/kg
                Diferença de 103,94% entre eles, perfazendo um acrescimo es�mado de R$ 728.606,11.
 
- Reves�mento em pedra mineral sinte�zado ultracompacta - CoverLam Mona 1,20 x 2,60 – Quan�dade total de
466 m².
 

Valor da Planilha – R$ 569,55/m²
Valor médio de mercado – R$ 1.100,00/m²

                Diferença de 93,13% entre eles, perfazendo um acrescimo es�mado de R$ 247.189,70.
 
Apenas nestes 02 (dois) itens acima indicados temos uma diferença de quase R$ 1.000.000,00. Fica ní�do que o
valor es�mado para a contratação resta prejudicado, uma vez que os custos estão completamente defasados.
Mediante ao exposto, solicitamos que seja revisto os valores es�mados, evitando assim que haja inexequíbilidade.
 
Essa revisão de custos é primordial para que a Contratante tenha a segurança de que a obra realmente será
concluída por refle�r o valor real de mercado.
 
Sempre às ordens.
 
Henrique Benevides
Depto.Contratos/Licitações
Fone/Fax: 55 (11) 2464-9641
E-mail: licitacao@ductbusters.com.br
Ductbusters Engenharia Ltda.
CNPJ: 03.541.616/0001-68
 
*Antes de imprimir pense no meio ambiente*
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