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Município de Porto Alegre, 28 de setembro de 2022.

JULGAMENTO nº 06
Assunto: resposta a questionamentos
empresa
INTELBRAS
SOLAR
Concorrência nº 02/2022.

da
na

Do Questionamento
A empresa faz os seguintes questionamentos:
Questionamento 1: O termo de referência menciona os inversores como 2 de 110kW
e um de 75kW. Entendemos que estes valores sejam mutáveis, em função do projeto
executivo a ser proposto, com melhoria de performance, sendo estas potencias
individuais mínimas de cada unidade. Nosso entendimento está correto?
Questionamento 2: Quanto a subcontratação, entendemos que podemos subcontratar
um profissional qualificado para emissão do estudo de carga e integridade do telhado
(Laudo Estrutural), este custo irá compor a proposta comercial e será arcado
contratante. Nosso entendimento está correto?
Questionamento 3: Quanto a contratação de laudo estrutural para averiguar a
integridade da estrutura. Caso a resposta do laudo seja negativa quando a capacidade
de carga e/ou integridade do telhado, entendemos que minimamente os custos
referentes ao estudo serão arcados pelo contratante. Nosso entendimento está
correto?
Da Fundamentação
Analisados os questionamentos pela área técnica, esta informa que:
Resposta 1: Conforme o projetista, só podem ser instalados inversores maiores que
as potências mencionadas no questionamento. Qualquer redução de potência ou
quantidade de inversores pode mudar significativamente a geração de energia,
principalmente os parâmetros mínimos exigidos nas especificações técnicas.
Resposta para os Questionamento 2 e 3: Não está prevista emissão de laudo
estrutural no memorial / planilha de custos.
Da Decisão
Assim, decide esta Comissão pelas respostas à empresa, conforme esclarecimentos
da área técnica, conforme praxe.
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