FUNDAÇÃO BUTANTAN
CNPJ: 61.189.445/0001-56
COMUNICADO
Respostas ao pedido de esclarecimento
EDITAL N.º 040/2019
O Presidente da Comissão de Julgamento faz saber que foram recebidos os seguintes pedidos de esclarecimentos,
quais foram analisados e respondidos pelos colaboradores da área técnica, conforme segue:
A Planilha Quantitativa de Utilidades DI-00059-PB-UT-PQ-3001, menciona os documentos relacionados abaixo,
porém não encontramos na documentação disponibilizada no Anexo I.
DI-STA05-PB-UT-DE-2005 – desenho do Funil
DI-STA05-PB-UT-FD-2017 - Folha de Dados da Válvula de Controle Aut. STA05-PCV201-0059-1000
DI-STA05-PB-UT-FD-2011 - Folha de Dados do Orifício de Restrição STA05-PO201-0059-1000
DI-STA05-PB-UT-FD-2007 - Folha de Dados do Medidor de Vazão SAW STA05-FIT201-0059-1000
Esses documentos são necessários para cotação, poderia nos enviar?
RESPOSTA. Anexo I do Edital foi revisado.

O Memorial Descritivo DI-00059-PB-HV-MD-0001_R01 menciona no item 5.8 Sistema 09 que o Instituto Butantan
será responsável pelo fornecimento da nova AHU, porém esse equipamento aparece na Planilha Quantitativa de
HVAC do P-59 (DI-00059-PB-HV-LM-0001_R01).
Poderia confirmar a responsabilidade por esse fornecimento?

RESPOSTA. As UTAs-09 e 10 serão fornecidas pelo Instituto Butantan.
O que temos na planilha quantitativa são itens relacionados a estas UTAs como por exemplo:
- Rede de drenagem; - Painel elétrico; - Instrumentação de controle e monitoramento; - Atuadores dos dampers
motorizados; - Instalação do cavalete hidráulico e rede de dutos.
A Trox irá apenas instalar a máquina, ou seja, todo o restante é escopo desse edital.

A Planilha Quantitativa de Automação DI-00059-PB-AT-GE-LI-0001_R02, na aba “3. PAINÉIS E HW” alguns serviços
aparecem com quantidades (foto abaixo), porém os seus componentes estão detalhados nas linhas logo abaixo.
Como incluir o valor?

RESPOSTA. O item da planilha não deverá ser preenchido, somente os detalhados.

A Para o controle do novo TQ de AP 2.000 que será fornecido estão previstos:
Instrumentações – Bomba - Trocador de calor - Transmissores;
É possível substituir toda esta configuração distribuída por um equipamento em skid?
RESPOSTA: Apesar de o oferecimento de um sistema compacto em forma de skid ser razoável, optamos por

continuar com a proposta original do projeto, solicitando que todos os componentes da instalação sejam fornecidos
conforme especificados no projeto.
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Não encontramos na Planilha Quantitativa de Utilidades DI-00059-PB-UT-PQ-3001 o Conjunto de Filtros de Ar
Comprimido ACP-FIL08-59-1000 previsto na fola de dados DI-00059-PB-UT-FD-2008. Esses Filtros fazem parte do
escopo desse edital? Se positivo eles devem ser incluídos na planilha?

RESPOSTA. Os filtros estão na planilha desde o item "3.13.2.6" até o item "3.13.2.14".

Descrição - Conjunto Filtro de Ar comprimido Esterilizante com Carcaça ACP-FIL07-59-1000 conforme Folha de
Dados DI-00059-PB-UT-FD-2008".

Referente ao item 5.1.4, subitem b), a qualificação técnica exigida no edital consta que os atestados devem
comprovar execução de elaboração de projetos executivos e não execução de obra.
No entanto, entendemos que há divergência entre o objeto do edital e os requisitos para qualificação técnica, pois
entende-se que o objeto descrito no item 1.1 do edital é execução de serviço de adequação e não de elaboração de
projeto. Uma vez que na documentação disponibilizada pela Fundação Butantan já consta os projetos executivos.
Visto que essa condição é de extrema importância para a composição da documentação questionamos, como
devemos proceder? O acervo a ser apresentado será para elaboração de projeto ou execução de obra?

RESPOSTA. O item 5.1.4 do Edital foi revisado.

São Paulo, 27 de dezembro de 2019.
Comissão de Julgamento
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