NOTA DE ESCLARECIMENTO

Concorrência federal CF 01/2019

Objeto: contratação de serviço de construção e manutenção de ambiente seguro *po sala
cofre

Considerando-se que o projeto básico da concorrência prevê a exigência de 2 (dois) grupos
geradores (fornecimento e implantação), nos termos dos itens 15.3.3 e 15.5.1 do anexo I, do
diagrama uniﬁlar e do formulário de preços (anexo III);

considerando-se a necessidade de breves correções formais, com o propósito de ra*ﬁcar a
exigência do quan*ta*vo de 2 (dois) grupos geradores, bem como explicitar que as menções às
UPS ao longo do texto são rela*vas aos 2 (dois) equipamentos a serem fornecidos e instalados,
nos tópicos abaixo mencionados, onde se lê “gerador”, leia-se “geradores”:

VII – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (ITEM 1)
Onde se lê Gerador, leia-se Geradores

IX – PROJETOS EXECUTIVOS
Item b, onde se lê Grupo(s) Gerador(es) e Sistema(s) de Energia Ininterrupta (UPS), leia-se
Grupos Geradores e Sistema de Energia Ininterrupta (UPS);

XIII – ADEQUAÇÕES CIVIS E NORMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO
13.3 – Serviços Civis
Item η) onde se lê do Grupo Gerador leia-se dos Grupos Geradores
Item λ) onde se lê para o grupo gerador leia-se para os grupos geradores
Item ι) onde se lê UPSs leia-se UPS
Item λ) onde se lê para o grupo gerador leia-se para os grupos geradores;
XV – SISTEMA ELÉTRICO
Item 15.3.3, onde se lê do novo gerador leia-se dos geradores
Item 15.4-h, onde lê UPSs leia-se UPS
Item 15.5.1-j, excluir o texto montado na carenagem do grupo gerador. Assim, onde se lia:
“j) Painel de força com disjuntor de proteção dimensionado de acordo com a potência do
grupo gerador, montado na carenagem do grupo gerador; “

Leia-se:
“j) Painel de força com disjuntor de proteção dimensionado de acordo com a potência do
grupo gerador;”
Item 15.5.2, onde se lê o gerador ofertado será compa vel leia-se os geradores ofertados
serão compa veis;
Item 15.5.8, excluir o texto Para o gerador existente, deve ser ainda instalado sistema de
supervisão remota que possibilite o monitoramento destas grandezas. Assim, onde se lia:
“15.5.8 – Deve ser feito monitoramento mínimo de grandezas elétricas CA e CC, térmicas e de
nível de combusMvel, bem como registro de horas de operação e log de eventos. Para o gerador
existente, deve ser ainda instalado sistema de supervisão remota que possibilite o
monitoramento destas grandezas. O sistema deve também possibilitar a atuação remota no
equipamento.
Leia-se:
“15.5.8 – Deve ser feito monitoramento mínimo de grandezas elétricas CA e CC, térmicas e de
nível de combusMvel, bem como registro de horas de operação e log de eventos. O sistema
deve também possibilitar a atuação remota no equipamento.”
Item 15.5.9, onde se lê do Grupo Gerador leia-se dos Grupos Geradores.
Item 15.5.12 λ), excluir o texto para o gerador existente e ao tempo para o novo gerador.
Assim, onde se lia:
“λ) Instalação: interna para o gerador existente e ao tempo para o novo gerador;”

Leia-se:
“λ) Instalação: interna;”
Item 15.7, onde se lê Uninterrup$ble Power Supply leia-se Uninterrup$ble Power Supplies
Item 15.7.3 ε), onde se lê da UPS leia-se das UPS
Item 15.7.4 α), onde se lê A UPS deverá leia-se As UPS deverão
Item 15.7.4 δ) onde se lê A UPS deverá leia-se As UPS deverão
Item 15.7.5 δ), onde se lê UPS deverá leia-se UPS deverão
Item 15.7.8, onde se lê O UPS deverá leia-se As UPS deverão
Item 15.7.8, onde se lê no gabinete da UPS leia-se nos gabinetes das UPS
Item 15.7.9, onde se lê Painel de Controle da UPS leia-se Painéis de Controle das UPS

Item 15.7.9 α), onde se lê A UPS deverá vir equipada leia-se As UPS deverão vir equipadas
Item 15.8.4 b), onde se lê UPSs leia-se UPS
Item 15.10.1, onde se lê gerador, leia-se geradores
XIX – SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAÇÃO
Item 19.1.3 b), onde se lê gerador, leia-se geradores
Item 19.3.3 b), onde se lê UPSs leia-se UPS
XXII – TREINAMENTO
Item 22.3.2 b), onde se lê da UPS e com o Grupo Moto Gerador, leia-se das UPS e com os
Grupos Moto Geradores
XXV – DETALHAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
Item 25.1.4, Tabela. Onde se lê Quadro de energia leia-se Quadros de energia
Item 25.1.4, Tabela. Onde se lê Grupo gerador leia-se Grupos geradores
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