
Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes  Fale Conosco 

Orçamento e Gestão

Voltar

Pergunta
  

 

 

Resposta
  

PERGUNTAS 27/09/2022 10:51:45

 
CPF: 03058919956 
 
Nome: LICITANTE 
 
Endereço: LICITANTE 
 
Cidade: MANDAGUAÇU 
 
CEP: 87160000 
 
Telefone: 4432451222 
 
E-mail: araucaria@araucaria-ar.com.br 
 

Pergunta 01 - O escopo de fornecimento detsa licitação sob responsabilidade da empresa contratada
será apenas o equipamento SPLITÃO E A ELETRICA?  
 
 
 
Pergunta 02 - OS DUTOS ESTÃO PRONTOS (devidamente fabricados e instalados) inclusive todas as
GRELHAS e demais periféricos do sistema de dutos JÁ ESTÁ PRONTO/INSTALADOS? 
 
 
 
Pergunta 03 - o ITEM 1.2.2 na planilha ESTÁ ERRADO está constando 02 unidades e o CORRETO é 01
unidade 
 
 
 

Rogerio Lovantino da Costa 30/09/2022 17:02:36

  

29569270861 Rogerio Lovantino da Costa  

Número da OC  892000801002022OC00072 - Itens
negociados pelo valor total
Situação  AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Ente federativo  Comitê Paralímpico Brasileiro
UC  ENTIDADES CONVENIADAS COMITê PARALíMPICO

BRASILEIRO

Fase Preparatória Edital e Anexos Pregão Gestão de Prazos Atos Decisórios

17:02:44

Comunicados sua conta Procedimentos Relatórios Sanções Catálogo
Sair

https://www.bec.sp.gov.br/
https://www.bec.sp.gov.br/FAQ_UI/FAQ.aspx?chave=
https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Quem_Somos/Fale_Conosco.aspx?chave=
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc.aspx?AKtahC8BjXdcVvG9urBYrvR5aEyxOP3FFvuLFyEODCS5dSqpA372StadLFFCYod%2f2d%2blQPSkCE%2fWxNPX1lV1Hw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Edital/becprp16001.aspx?AKtahC8BjXdcVvG9urBYrvR5aEyxOP3FFvuLFyEODCS5dSqpA372StadLFFCYod%2f2d%2blQPSkCE%2fWxNPX1lV1Hw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc_item.aspx?AKtahC8BjXdcVvG9urBYrvR5aEyxOP3FFvuLFyEODCS5dSqpA372StadLFFCYod%2f2d%2blQPSkCE%2fWxNPX1lV1Hw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Agendamento/pregao_oc_agendamento.aspx?AKtahC8BjXdcVvG9urBYrvR5aEyxOP3FFvuLFyEODCS5dSqpA372StadLFFCYod%2f2d%2blQPSkCE%2fWxNPX1lV1Hw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Adjudicacao/becprr1800101.aspx?AKtahC8BjXdcVvG9urBYrvR5aEyxOP3FFvuLFyEODCS5dSqpA372StadLFFCYod%2f2d%2blQPSkCE%2fWxNPX1lV1Hw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/Compartilhado_ui/Login/Logoff.aspx?chave=FB5A5D1349B2BBA15AC9A23843155A


Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso

Ouvidoria Transparência SIC

 

 Prezado Licitante a fim de dirimir seus pedidos de esclarecimentos seguem as respostas: 
 
01 - Resposta: Todos os equipamentos e materiais constam na planilha constante no Anexo I-A do
Edital. 
 
02 - Resposta: Os dutos que faltam instalar e estão fabricados são as interligações com os
equipamentos. Após a instalação do equipamento e ligação dos dutos existentes deverá ser feito o
balanceamento conforme 12.5.1 da planilha de quantidades. 
 
03 – A quantidades são: 
 
- 2 CONDENSADORAS 
 
- 2 MODULO TROCADOR  
 
- 1 MODULO VENTILADOR 
 
 
 
Prezado licitante, considerando que os itens referente a pergunta 03 não constam no Termo de
Referência, faremos a inserção deles e republicaremos o Edital com a devida devolução de prazo. 
 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/PoliticaPrivacidade.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/TermoUso.aspx
https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/Default.aspx
http://www.transparencia.sp.gov.br/
http://www.sic.sp.gov.br/


Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes  Fale Conosco 

Orçamento e Gestão

Voltar

Pergunta
  

 

Esclarecimento 07/10/2022 15:06:02

 
CPF: 08022590657 
 
Nome: Giovanni Souza 
 
Endereço: Rua Lambari, nº 218 - Bairro Santo André 
 
Cidade: Belo Horizonte 
 
CEP: 31210-540 
 
Telefone: 313422-3107 
 
E-mail: editais.rj@gmail.com 
 

  

29569270861 Rogerio Lovantino da Costa  

Número da OC  892000801002022OC00072 - Itens
negociados pelo valor total
Situação  HOMOLOGAÇÃO

Ente federativo  Comitê Paralímpico Brasileiro
UC  ENTIDADES CONVENIADAS COMITê PARALíMPICO

BRASILEIRO

Fase Preparatória Edital e Anexos Pregão Gestão de Prazos Ata Recursos Atos Decisórios

16:52:04

Comunicados sua conta Procedimentos Relatórios Sanções Catálogo
Sair

https://www.bec.sp.gov.br/
https://www.bec.sp.gov.br/FAQ_UI/FAQ.aspx?chave=
https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Quem_Somos/Fale_Conosco.aspx?chave=
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc.aspx?hRFkeIHR4VuOvwGxuP%2fmY8OtjklDkhg%2bfLqegr4hHRkWZX50uYq%2f1gA3i9ydUcE2bBkMz0F6%2biXGbDbuie329g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Edital/becprp16001.aspx?hRFkeIHR4VuOvwGxuP%2fmY8OtjklDkhg%2bfLqegr4hHRkWZX50uYq%2f1gA3i9ydUcE2bBkMz0F6%2biXGbDbuie329g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc_item.aspx?hRFkeIHR4VuOvwGxuP%2fmY8OtjklDkhg%2bfLqegr4hHRkWZX50uYq%2f1gA3i9ydUcE2bBkMz0F6%2biXGbDbuie329g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Agendamento/pregao_oc_agendamento.aspx?hRFkeIHR4VuOvwGxuP%2fmY8OtjklDkhg%2bfLqegr4hHRkWZX50uYq%2f1gA3i9ydUcE2bBkMz0F6%2biXGbDbuie329g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?hRFkeIHR4VuOvwGxuP%2fmY8OtjklDkhg%2bfLqegr4hHRkWZX50uYq%2f1gA3i9ydUcE2bBkMz0F6%2biXGbDbuie329g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Recurso/becprf16004.aspx?hRFkeIHR4VuOvwGxuP%2fmY8OtjklDkhg%2bfLqegr4hHRkWZX50uYq%2f1gA3i9ydUcE2bBkMz0F6%2biXGbDbuie329g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Adjudicacao/becprr1800101.aspx?hRFkeIHR4VuOvwGxuP%2fmY8OtjklDkhg%2bfLqegr4hHRkWZX50uYq%2f1gA3i9ydUcE2bBkMz0F6%2biXGbDbuie329g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/Compartilhado_ui/Login/Logoff.aspx?chave=B7EDD7ED086991C4656CC69706B18CD


 

Resposta
  

 

1. Conforme documento “Anexo 02 - Planilha Referencial de Quantidades - Rev.00” sub entende que o
escopo da obra será somente o fornecimento e instalação do equipamento de ar condicionado de 40TR,
compreendendo as instalações de rede frigorígena e rede elétrica do mesmo. Está correto o
entendimento? 
 
2. As redes de dutos de insuflação e retorno do ar condicionado conforme projeto não fazem parte
deste processo. Está correto o entendimento?  
 
3. Todo apoio civil “QUEBRA E RECOMPOSIÇÃO DE PISOS E PAREDES E POSTERIOR
ACABAMENTO, FURAÇÃO EM VIGAS E LAJES, INSTALAÇÃO DE SUPORTES, CAIXA DE PISO E
DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS.” Será de responsabilidade do CPB. Está correto entendimento? 
 
4. No item 1.2.1 do documento “Anexo 02 - Planilha Referencial de Quantidades - Rev.00”, está
especificado uma vazão de ar de 27200m³/h e pressão estática de 30mmca para o equipamento de ar
condicionado e o projeto especifica vazão de ar de 26000m³/h e não especifica pressão estática. será
mantido o valor de 27200m³/h e pressão estática de 30mmca? 
 
5. No item 1.2.2 do documento “Anexo 02 - Planilha Referencial de Quantidades - Rev.00”, está
quantificado 02 unidades do modulo Trocador de Calor RTC400, no projeto especifica apenas 01
unidade, a planilha será corrigida conforme projeto. Está correto o entendimento? 
 
6. O ponto de força de alimentação do quadro elétrico do ar condicionado, será disponibilizado pelo
CPB dentro da casa de máquinas do ar condicionado? 
 
7. O ponto de dreno/ralo será disponibilizado pelo CPB dentro da casa de máquinas do ar condicionado
conforme projeto? 
 
8. O novo equipamento de ar condicionado a ser fornecido e instalado será interligado a uma rede dutos
existente? 
 
9. A casa de máquinas do equipamento de ar condicionado está no nível térreo? Ou será necessário
transporte vertical dos equipamentos até a casa de máquinas? 
 

Rogerio Lovantino da Costa 13/10/2022 22:02:57



Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso

Ouvidoria Transparência SIC

 Prezado licitante, seguem abaixo as respostas da área demandante:  
 
 
 
Resposta 01 - Fornecimento e instalação do equipamento de ar-condicionado, instalações de rede
frigorífera, rede elétrica, calibração, balanceamento e deixar o sistema em pleno funcionamento. 
 
 
 
Resposta 02 - As redes de dutos estão instaladas.  
 
 
 
Resposta 03 - Será obrigação da contratada a Furação em vigas e lajes, Instalações de suportes, caixa
de piso e demais serviços necessários.  
 
 
 
Resposta 04 - Será mantido o valor de 27200m³/h e pressão estática de 30mmca. 
 
 
 
Resposta 05 - Será mantida as 02 unidades do modulo Trocador de Calor RTC400. 
 
 
 
Resposta 06 - O cabo para alimentação do ponto de força está comtemplado na planilha – 12.3.5. 
 
 
 
Resposta 07 - A contratada deverá marcar o lugar exato onde pretende o ralo e é da responsabilidade
do CPB executar esse serviço. 
 
 
 
Resposta 08 - Os elementos de interligação aos equipamentos estão fabricados e em nosso
almoxarifado. Pode acontecer ter que fazer algumas pequenas alterações devido á posição dos
equipamentos.  
 
 
 
Resposta 09 - Não é necessário transporte vertical, a instalação é ao nível térreo. 
 
 
 
 
 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/PoliticaPrivacidade.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/TermoUso.aspx
https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/Default.aspx
http://www.transparencia.sp.gov.br/
http://www.sic.sp.gov.br/

