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NOTIFICAÇÃO Nº 02

Assunto: Esclarecimento ao Edital da
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2017.

Notificamos Vossas Senhorias que, em razão de em razão de
questionamentos referentes ao Edital da Tomada de Preços nº 03/17, cujo objeto é
Contratação de empresa de engenharia, especializada, para execução do projeto de
ampliação da subestação transformadora do edifício-sede da Câmara Municipal de
Porto Alegre, o que segue:

QUESTIONAMENTO 1
1- O item 8 - Condutores de Baixa Tensão, constante do Memorial
Técnico Descritivo das Instalações Elétricas, dispõe sobre as interligações dos
Barramentos Tipo Bus Way, desde os transformadores até seus respectivos
Quadros de Baixa Tensão e informa que estes trajetos estão sendo mostrados na
Planta E-2/3.
Pergunta:
Na documentação disponível para consultas e elaboração de
orçamentos, não há esta planta. Esta informação procede, ou seja, há este projeto
que possamos verificar?
RESPOSTA 1
A Planta solicitada está numerada como E-2/5 conforme os projetos
apresentados, e pode ser encontrada na homepage da Câmara Municipal de Porto
Alegre, aba Institucional; Licitações – Tomada de Preços nº 03/2017.
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QUESTIONAMENTO 2
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O item 7 – Transformadores - Está E-mail:
sendo
solicitado para os dois
transformadores a serem fornecidos, uma Impedância de 4,5%
Pergunta:
Está correto esta informação? Estamos fazendo várias cotações e
estamos recebendo orçamentos de transformadores com impedância de 6%!

RESPOSTA 2
Sim, a impedância poderá ser 6,0%.

QUESTIONAMENTO 3
Quanto a qualificação técnica, item 2.33 da PLANILHA DE SERVIÇOS
E QUANTIDADES, que prevê a regulagem dos relés de chave disjuntora de média
tensão, necessitamos da informação de quais materiais serão necessários para
execução dos serviços?
RESPOSTA 3
Consultado o projetista, informamos que o valor referente a materiais
no item 2.33 refere-se ao fornecimento de novos relés.
Notificamos, ainda, que a data e horário de abertura do certame
permanecem inalteradas.

Atenciosamente,

ANA RITA VARDANEGA SIMON,
Presidente da CEL (Portaria 411/16)
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