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QUESTIONAMENTO 
 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021 
 
Data: 29/04/2021 
 
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, 
 
 
1 - Analisando o cronograma do edital ao qual apresenta o prazo para conclusão do escopo para 8 (oito) meses. 
Registramos que em virtude das características e complexidade da obra; e pelo atraso do fornecimento de muitos 
materiais e equipamentos, em decorrência da pandemia, será impossível executar nesse prazo. O prazo devera ser 
revisto para 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) meses. 
 

SOLICITAMOS – A revisão do prazo da obra, em virtude do cenário atual e da complexidade da obra, conforme 
apresentado acima. 

2 - Na Planilha de Valores, nos itens referentes à Superestrutura, temos: 

• Estruturas metálicas em aço ASTM A36, totalizando 47.652,46 kg com valor unitário de R$ 16,88/kg, somando 
R$ 804.373,52. O valor médio do aço subiu de forma incoerente nos últimos 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$ 
482.242,90 que o valor proposto na Planilha de Valores do Edital. Este item impacta diretamente no valor total 
da proposta. 

 
No Item 90.00.050 da Planilha de Valores, temos: 
 

• Revestimento em pedra mineral sintetizado ultracompacta - CoverLam Mona 1,20 x 2,60 – total de 466 m² com 
valor unitário de R$ 632,59, totalizando R$ 294.786,94. 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”.  
 

 
SOLICITAMOS – A revisão dos valores apresentados acima para os valores praticados atualmente pelo mercado. 
 
 

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

Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br>
Seg, 03/05/2021 10:09

Para:  licitacao@termsul.com.br <licitacao@termsul.com.br>; Enrico Termsul <enrico@termsul.com.br>
Cco:  Marisa Pereira Ramos Pinto Ferraz <mpferraz@sdr.sp.gov.br>

Prezado Licitante, bom dia.

Seguem abaixo as respostas da equipe técnica: 

1. Entendemos que o prazo proposto de 8 meses é exequível. Observamos outra unidade em
execução e no máximo foram pedidos 60 dias para entrega de alguns itens relevantes
(ex. brise, chiller e transformadores), com planejamento o prazo é suficiente para conclusão,
considerando ainda que os primeiros meses são para montagem de canteiro, demolição e
construção, sobrando prazo para as aquisições de produtos afetados pela pandemia.

2. U�lizamos uma planilha de referência pública e vigente (CDHU 181 de fevereiro de 2021), cabe
ao proponente colocar seu preço e BDI.

3. Itens que não constam na planilha pública são feitos cotações de mercado como
referência, cabe ao proponente colocar seu preço e BDI.

Atenciosamente, 

De: licitacao@termsul.com.br <licitacao@termsul.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 29 de abril de 2021 16:15 
Para: Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br> 
Cc: enrico@termsul.com.br <enrico@termsul.com.br> 
Assunto: ESCLARECIMENTO - CONCORRÊNCIA SDR n° 001/2021
 
 
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.
Estamos enviando em anexo ques�onamento ao processo licitatório em epigrafe.
 
Aguardamos o retorno.
 
 
Atenciosamente



03/05/2021 Email – Licitacao SDR – Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAMkADRlZmE0ZDBmLWNhYjMtNDY0ZC05OTI1LWM0OTk4ZGM5NGZlZABGAAAAAADpPSrXP86… 2/2

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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