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QUESTIONAMENTO 

 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021 

 
Data: 23/04/2021 
 
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. Nas respostas aos nossos esclarecimentos quanto ao elevador, é informado : 

“61.01.760 Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas bilaterais 

1) QUAIS AS DIMENSÕES DA CABINE? (Nos desenhos em pdf não constam cotas) 

RESPOSTA:  A dimensões da cabine são largura = 1,6 m, comprimento = 1,6 m e altura 2,5 m 

 

2) QUAIS OS ACABAMENTOS DO ELEVADOR (AÇO ESCOVADO, ETC.) 

RESPOSTA:  Acabamento em aço escovado 

 

3) QUAIS AS MEDIDAS INTERNAS LIVRES DA CAIXA DE CORRIDA (FRENTE, FUNDOS, ULTIMA ALTURA, POÇO) 

RESPOSTA: Os detalhes técnicos cabe ao fabricante da empresa contratada que vencer a licitação 

 

4) QUANTAS PARADAS? 

RESPOSTA: 4 paradas 

 

5) PERCURSO (medida do piso da primeira parada ao piso da última parada) 

RESPOSTA:  6,3 m” 

 

Conforme NM 207:99, esta pede para que a medida da cabina fique entre o mínimo é o máximo, no caso de uma área de 
2,56 m² ela é equivalente a 15 passageiros. 

 

“8.2 Área útil da cabina, carga nominal e número de passageiros 

 

8.2.1 Caso geral 

 

Para evitar sobrecarga da cabina por pessoas, a área disponível da cabina deve ser limitada. Portanto, a correspondência 
entre a carga nominal e a área disponível máxima deve ser de acordo com a tabela 1. 

NOTA - Nichos e ampliações da cabina, mesmo de altura menor que 1 m, mesmo separados por meio de portas, somente 
são permitidos se suas áreas são levadas em conta nos cálculos da área máxima disponível da cabina. 

 

8.2.2 Número de passageiros 

 

O número de passageiros deve ser obtido por: 

- pela fórmula, carga nominal /75 e o resultado arredondado para o valor inteiro mais próximo menor; 

 - tabela 2. aquele que fornecer o menor valor” 
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SOLICITAMOS esclarecimentos para possibilitar a orçamentação deste elevador. 
 
No aguardo de seus esclarecimentos, para darmos continuidade ao orçamento, 
 
 
Atenciosamente  
 
Eng. Enrico Gregori 
TERMSUL ENG E SERVIÇOS LTDA  
 
 



RE: CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021

Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br>
Ter, 27/04/2021 09:51
Para:  Enrico Termsul <enrico@termsul.com.br>; Termsul - Caio Flavio <caio@termsul.com.br>

Prezado licitante, bom dia.

Em relação ao seu ques�onamento, segue abaixo a resposta da área técnica:

A carga nominal para metragem quadrada (m²) da cabine é de 1050kg para 14 pessoas. 

Atenciosamente,

De: Enrico Termsul <enrico@termsul.com.br> 
Enviado: sexta-feira, 23 de abril de 2021 10:02 
Para: Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br>; Termsul - Caio Flavio <caio@termsul.com.br> 
Assunto: CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021
 
Prezados Senhores

Encaminhamos, em anexo, questionamento referente ao processo em epígrafe, ao qual solicitamos
esclarecimentos.

Atenciosamente 

--  



Enrico Gregori

Eng. Mecânico – CREA RJ -30367/D

Termsul Engenharia e Serviços Ltda

Curitiba - Paraná – Brasil

( Fone (41) 3278 8484 -  ( Fax (41) 3284 6012

*: enrico@termsul.com.br
www.termsul.com.br

mailto:enrico@termsul.com.br
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.conquistesualiberdade.com.br%2F&data=04%7C01%7Clicitacao%40sdr.sp.gov.br%7C60670a17d23c42a6c80b08d9065817d4%7C3a78b0cd7c8e492983d5190a6cc01365%7C0%7C0%7C637547797730027254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2Ba95UHNjfMjoG8sdL1apfzZjXax%2BQYMx5XWS8SSjghs%3D&reserved=0

