
 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 – Vila Industrial – Campinas/SP – CEP: 13035-270 – Fale Conosco EMDEC 118 

www.emdec.com.br 
1 

 

 
 

ESCLARECIMENTO Nº 02 
Pregão Eletrônico nº 010/2020, protocolo nº 124/2019 

 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção em vasos de pressão 
(compressores) conforme a Norma Regulamentadora nº 13 do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 
 
Considerando os questionamentos abaixo, apresentados em 03/09/2020, seguem os devidos 
esclarecimentos, feitos pela área técnica. 
 
Questionamentos: 
 
Item 02 - Compressor Chiaperini - Favor poderia reconfirmar a litragem desse equipamento ao qual a 
litragem máxima fabricada pelo fabricante Chiaperini é de 425LT; 
 
Item 03 - Favor, informar marca + Modelo desse equipamento para levantamento das peças corretas 
ao qual envolve pressão trabalho e peso; 
 
Item 06 - Favor, informar marca + Modelo desse equipamento para levantamento das peças corretas 
ao qual envolve pressão trabalho e peso; 
 
Item 11 - Favor, informar marca + Modelo desse equipamento para levantamento das peças corretas 
ao qual envolve pressão trabalho e peso; 
 
Respostas:  
 
Item 02 - Compressor de ar comprimido Chiaperini Horizontal CJ 15 BPV, volume 200 Litros. 

Item 03 - Compressor de ar comprimido Schulz horizontal MSV 10, volume 180 Litros. 

Item 06 - Compressor de ar comprimido USK horizontal 48.24,volume 24 Litros. 

Item 11 - Este equipamento possui prontuário reconstituído não sendo possível identificar o fabricante 
e modelo. Ele possui um manômetro diam. 2 1/2" 0 à 10/150 bar/psi, uma válvula de segurança diam 
1/4" e um pressostato marca Margirus 0-10kgf/cm². 
 
Considerando estes esclarecimentos e a divergência de informação no tocante ao volume do 
item 02 no Termo de Referência – Anexo I, do respectivo Edital, fica REDESIGNADA a data para 
abertura das propostas que ocorrerá às 9h00min do dia 06/10/2020 e o início da sessão de 
disputa de preços ocorrerá às 9h30min do dia 06/10/2020. O novo edital estará disponível a partir 
do dia 11/09/2020, podendo ser obtido através de download nos sites www.licitacoes-e.com.br 
e www.emdec.com.br (clicando no link “Licitações” e em seguida “Agenda de Licitações”) ou 
solicitado através do e-mail licitacoes@emdec.com.br.  

 
Campinas, 08 de setembro de 2020. 

 
 
 

  Jhader E. P.Cordeiro 
Pregoeiro   
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