
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB 

PROCESSO:                               RUBRICA___________                        FOLHA:__________ 

Conforme Processo nº 2020-4L7T9, Objetivando a Contratação de Empresa para 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS DA GRANDE COBILÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, CONSTITUÍDO 

DE GALERIA E DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO COBILÂNDIA E MARILÂNDIA, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS. 

ASSUNTO:  Solicitação de Esclarecimentos. 

A CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 

03.568.496/0001-92, por seu representante legal, interessada em participar do 

procedimento licitatório acima referenciado, vem, respeitosamente, à presença de 

V.Sa., solicitar ESCLARECIMENTO em conformidade com o item 1.2 do edital: 

 

Pergunta 1:  É citado que deverá ser fornecida UPS juntamente com o Eletrocentro e 

que ela deverá ser de 15kW. Entretanto, não são informadas maiores informações da 

UPS ou da autonomia que deverá ser atingida juntamente com o banco de baterias. 

Favor confirmar a autonomia desejada? 

Resposta: Deve ser dimensionado para carga de 15 kW. A bateria do no-break deve ser 

dimensionada para 2h. 

Pergunta 2: É solicitado sistema de detecção e alarme de incêndio, mas não existe 

nenhuma especificação técnica a ser seguida. Existe alguma característica que deve ser 

seguida (possuir comunicação, tipo de sensor que deverá ser utilizado? 

Resposta: A especificação está no memorial descritivo das instalações elétricas. 

Pergunta 3:  É solicitado sistema de combate a incêndio, mas não é especificado se é 

automático ou manual. Podemos considerar sistema manual de combate a 

incêndio(extintor)? 

Resposta: Conforme projeto e memorial descritivo, a proteção se dará através de 

extintores, ou seja, sistema manual de combate. 
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Pergunta 4:  É solicitado "Sistema de Ventilação, pressurização e ar condicionado", 

mas não é informada nenhuma característica técnica, como: tipo de sistema de 

climatização a ser utilizado, qual pressão positiva deverá ser atendida, sistema de 

climatização deverá possuir redundância, ...). Favor confirmar se existem maiores 

detalhes do que deverá ser atendido para esse item? 

Resposta: A especificação está no memorial descritivo das instalações elétricas. 

Pergunta 5: É solicitado sistema de CFTV interno no Eletrocentro. Como ele será 

interligado a sistema externo, deverá ser considerado como escopo do Eletrocentro ou 

ele será fornecido apenas para montagem dentro do Eletrocentro? 

Resposta: Conforme memorial, o fornecimento e instalação do CFTV interno 

(infraestrutura) é escopo do Eletrocentro, além de outras especificações contidas no 

mesmo. Em relação as interligações externas, infraestrutura, cabeamento e 

equipamentos, seguirá projeto e especificações do memorial descritivo. 

Pergunta 6: Confirmar que o gerador e o painel de transferência não fazem parte do 

escopo de fornecimento juntamente com o Eletrocentro. Caso algum destes itens deva 

ser considerado, favor informar. 

Resposta: Não é possível entender a dúvida do licitante, devendo este esclarece-la.  

 

Pergunta 7:  Tendo em vista a situação de calamidade que está ocorrendo em nosso 

país e no mundo em razão da proliferação do COVID-19, solicitamos informações a 

respeito do possível adiamento ou suspensão do processo licitatório em referência. 

Resposta: Não há, até o momento, suspensão relacionada à pandemia do coronavírus. 

 

 


