
RE: 3º SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - CONCORRÊNCIA SDR n° 002/2021 -
PROCESSO SDR n° 97/2019

Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br>
Ter, 24/08/2021 17:27

Para:  Henrique - Duct <licitacao@ductbusters.com.br>; 'Licitacao2 - Duct' <licitacao2@ductbusters.com.br>
Cc:  'Renata - Ductbusters' <renatagoncalves@ductbusters.com.br>; engenharia@ductbusters.com.br
<engenharia@ductbusters.com.br>; eduardonascimento@ductbusters.com.br <eduardonascimento@ductbusters.com.br>
Cco:  Marisa Pereira Ramos Pinto Ferraz <mpferraz@sdr.sp.gov.br>; Danielle dos Reis Queiroga
<dqueiroga@sdr.sp.gov.br>

Prezado Licitante, boa tarde.

Referente ao seu ques�onamento encaminhado abaixo, informamos que devem ser consideradas
apenas as especificações con�das no critério de medição.

Atenciosamente,

De: Henrique - Duct <licitacao@ductbusters.com.br> 
Enviado: quarta-feira, 18 de agosto de 2021 14:48 
Para: 'Licitacao2 - Duct' <licitacao2@ductbusters.com.br>; Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br> 
Cc: 'Renata - Ductbusters' <renatagoncalves@ductbusters.com.br>; engenharia@ductbusters.com.br
<engenharia@ductbusters.com.br>; eduardonascimento@ductbusters.com.br
<eduardonascimento@ductbusters.com.br> 
Assunto: 3º SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - CONCORRÊNCIA SDR n° 002/2021 - PROCESSO SDR n°
97/2019
 
Prezados (as), boa tarde. 
  
Solicitamos que seja esclarecida a dúvida abaixo elencada visando a correta elaboração de nossa proposta
comercial:

1º - No projeto de pisos menciona que deve ser instalado Piso em placa Antiderrapande com
espessura de 8cm com cor a definir (na área da marquise), está correta esta espessura de 8cm ? Visto
que em critério de medição e em memorial de arquitetura não mencionam a sua espessura correta.
 
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
 

mailto:licitacao@ductbusters.com.br


*Antes de imprimir pense no meio ambiente*
 
De: Licitacao2 - Duct [mailto:licitacao2@ductbusters.com.br]  
Enviada: segunda-feira, 16 de agosto de 2021 17:44 
Para: licitacao@sdr.sp.gov.br 
Cc: 'Henrique - Duct'; 'Renata - Ductbusters'; engenharia@ductbusters.com.br;
eduardonascimento@ductbusters.com.br 
Assunto: 2º SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - CONCORRÊNCIA SDR n° 002/2021 -
PROCESSO SDR n° 97/2019
 
Prezados (as), boa tarde. 
  
Solicitamos que sejam esclarecidas as dúvidas abaixo elencadas visando a correta elaboração de nossa
proposta comercial:

1) Referente as Bombas de água gelada, temos três informações diferentes, Memorial descritivo,
projeto e planilha orçamentária. Qual informação devemos considerar ?
 
Memorial descritivo
 
CARACTERÍSTICAS DAS BOMBAS DE ÁGUA GELADA PRIMARIAS 
Bomba de água nº BAG-P- 01 BAG- P-02 BAG-P-03 BAG-P-04
Local Instalado  CH-01 CH-02 CH-03 RESERVA
Serviço  AG AG AG AG
Quantidade un 01 01 01 01
Vazão de água m3/h 66 66 66 66
Pressão disponível mca 15 15 15 15
Motor elétrico alto rendimº HP 15,0 15,0 15,0 15,0
Ponto de força V/Hz/F 380/3/60 380/3/60 380/3/60 380/3/60
Marca de referência  Armstrong Armstrong Armstrong  
 
CARACTERÍSTICAS DAS BOMBAS DE ÁGUA GELADA SECUNDÁRIAS
Bomba de água 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   
Motor elétrico alto rendimº HP 25,0 25,0   
Ponto de força V/Hz/F 380/3/60 380/3/60   
Marca de referência  Armstrong Armstrong   

 
Projeto

 
Planilha orçamentaria



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

un 2,00

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

un 4,00

 

2) Na planilha orçamentária constam 42 peças de Cavalete de 1” e 53 peças de Cavalete de ¾”
totalizando 95 peças de cavalete que corresponde ao total de Fancoletes e Fancoil. Pois, o fancoil
especificado é de 15TR e no projeto o cavalete será de 2.1/2”, pois o valor dos componentes para a
confecção de um cavalete de 2.1/2” é bem mais caro que o custo estimado de um cavalete de 1”.
Solicitamos a correção deste item devido ao custo elevado dos componentes de 2.1/2”.

 

 
3) De acordo com o projeto da Marquise a ser construída o mesmo menciona que o vidro de cobertura
deve ser laminado temperado de 10mm, porém em planilha consta que o mesmo deve ser laminado
temperado de 8mm, sendo assim questionamos, devemos considerar, o vidro com a espessura de 8
ou 10mm ?

 
4) No projeto de cobertura da estufa a ser construída o mesmo menciona que ela deve ser composta
por vidro laminado temperado de 10mm, porém em planilha consta que ela deve ser de policarbonato
alveolar de 10 mm, sendo assim questionamos, devemos considerar a cobertura de vidro ou de
policarbonato ?

 



5) Em planilha consta que devemos fornecer 2167,2 m² de “Persiana de alumínio horizontal com
aletas de 16 mm - cor cinza claro”, porém em memorial consta que devem ser instaladas “Persiana
Rolô em tecido de proteção solar tipo "Thermoscreen" - abertura de 3% - Cor Creme (Cor Alabaster,
ref. Uniflex)”, sendo assim questionamos, quais das persianas devemos considerar em nosso
orçamento ?

 
6) Em planilha é solicitado “Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, com
coluna estrutural em alumínio extrudado”, não encontramos as mesmas em projeto, poderiam por
favor nos encaminhar os projetos detalhando estas divisórias ?

 
7) Sobre o item: “Revestimento vinílico autoportante acústico, espessura de 4,5 mm, com
impermeabilizante acrílico”, solicitamos que seja esclarecida qual a cor que deverá ser utilizada, visto
que essa informação não é encontrada no memorial nem em projeto, e que é de real importância para
elaboração do orçamento.

Sempre às ordens.
Marcia Moreira
Depto.Contratos/Licitações
Fone/Fax: 55 (11) 2464-9641
E-mail: licitacao2@ductbusters.com.br
Ductbusters Engenharia Ltda.
CNPJ: 03.541.616/0001-68
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