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Esclarecimento técnico 10/12/2020 12:04:20

COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 

De acordo com o que nos faculta o item n º 16.5 do edital, solicitamos os esclarecimentos a seguir: 
 
O objeto da licitação diz respeito ao fornecimento se refere a materiais metálicos e mobiliários. 
 
Consta do ANEXO I – A – TERMO DE REFERÊNCIA – todas as condições, características construtivas e
especificações técnicas necessárias para a elaboração dos custos.  
 
Os itens 4.2.7 e 4.3.7 dizem respeito às coifas: 
 
4.2.7 – Coifa construída em aço inox 304 liga 18/8, bitola 20, monobloco, sem filtro e com calha coletora em todo seu
perímetro com dreno roscado. Dimensões 1.250 x 4-00 x 450 mm – Quant. 01 
 
4.2.8 – Coifa inox AISI 304, liga 18/8; desenvolvida para atender as necessidades de alta extração de vapores e
fumaça, com três níveis de filtragem de alta eficiência e retenção de gordura. Produzidas e dimensionadas em acordo
com a NBR 14518; sistema de autolavagem através de bicos aspersores de metal. Tanque com controle de nível de
água automatizado. Sistema de injeção de detergente automatizado com visor de nível. Inclusos luminárias.
Dimensões: 2.950 x 1.100 x 500 mm. Quant. 01 
 
- SOLICITAMOS ESCLARECIMENTO SE DEVERÁ SER FORNECIDO PARA AS COIFAS. 
 
- Essa solicitação deverá ser analisada uma vez que o edital – 3.5 – ESCOPO DE FORNECIMENTO - informa que
todos os materiais deverão ser instalados, com o fornecimento dos materiais necessários. Nesse caso específico
serão: dutos, exaustores, sistemas de proteção de incêndio e demais acessórios para sistema de exaustão,
relacionados aos equipamentos que estão sendo fornecidos. 
 
- Sendo assim, o edital deverá indicar: 
 
- Quantos metros e quais os diâmetros dos dutos de exaustão...? 
 
- Qual o tipo e o diâmetro dos exaustores...? 
 
- Quais as conexões que serão necessárias e suas quantidades (curvas, reduções, terminais..etc 
 
- Qual o material que será utilizado na fabricação dos materiais...? 
 
- Qual o tipo/modelo do sistema de proteção de incêndio...?  
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Ouvidoria Transparência SIC
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Rogerio Lovantino da Costa 14/12/2020 17:28:24

Prezado Licitante, 
 
Visando dirimir vossa dúvida, esclarecemos que: 
 
Neste certame está sendo realizado a aquisição somente das peças, sendo assim, o sistema de exaustão é um projeto
a parte, na qual não corresponde a este edital.  
 

https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/Default.aspx
http://www.transparencia.sp.gov.br/
http://www.sic.sp.gov.br/

