
DISEC/CENOP LOGÍSTICA CURITIBA (PR) 
LICITAÇÕES - ENGENHARIA 

Curitiba (PR), 11 de dezembro de 2015. 
 

 
ESCLARECIMENTO N.º 03 

 
 
CONCORRÊNCIA 2015/09859 (7419) - Fornecimento e Instalação de Sistema de 
Distribuição de Energia composto por barramentos blindados, cabeamento elétrico, 
quadros de proteção, distribuição, fornecimento e instalação de equipamentos 
eletromecânicos no Edifício Banco do Brasil em Brasília – DF, de acordo com a 
presente especificação. 
 
Atendendo ao pedido de esclarecimento de empresa interessada, informamos a seguir, os 
questionamentos efetuados e os esclarecimentos pertinentes: 
 
Questionamentos:  
 
1) Não encontramos no memorial descritivo e nos projetos as especificações técnicas das 
eletrocalhas, favor informar se as mesmas serão pintadas ou galvanizadas a fogo e qual a 
espessura da chapa? 
 
2) Favor esclarecer qual o grau de proteção do barramento busway, pois no projeto 
especifica IP 31 e a planilha IP55, qual deles devemos considerar uma vez que existe 
diferença no preços dos barramentos devido a este grau de proteção? 
 
3) O item 3.3 do caderno de especificações pede manutenção preventiva e corretiva das 
instalações por um período mínimo de 12 (doze) meses subseqüente à data do 
recebimento dos serviços pela contratante/fiscalização. Não encontramos na planilhas de 
preços item referente a esse custo. Onde devemos considerar e como será pago esse 
custo? Durante a execução da obra ou mensalmente após a entrega? O correto seria ser 
pago mensalmente após a realização dos serviços preventivos ou corretivos realizados no 
mês corrente. Também seria correto existir na planilha de preços os valores separados e 
discriminados. 
 
4) Conforme item 3.3 do caderno de especificação, faz parte do escopo da contratada o 
projeto executivo, porém esse custo não esta considerado na planilha, onde vamos 
considerar esse custo? Qual o valor estimado pelo BB para quitar tais serviços. 
 
5) Não encontramos na planilha custos itens referentes ao canteiro de obras, será 
disponibilizado espaço interno ao prédio para esse fim? Custos de energia e água 
utilizados em canteiro se houver necessidade serão por conta do BB? 
 
6) A planilha de custos não apresenta custos referente a administração (engenheiro 
responsável “Eletricista”, vigias, escritório) entendemos que esse item deve ser incluso na 
planilha, pois é um item de valor significativo. 
 
7) Conforme item 3.1 do caderno de especificações faz parte do fornecimento da 
contratada o comissionamento das instalações, favor esclarecer conforme abaixo: 
 



7.1) Painéis e dispositivos de baixa tensão: 
 
7.1.1) Quantos painéis são? 
 
7.1.2) A contratada deverá fazer comissionamento apenas dos painéis fornecidos por ela? 
 
7.2) Equipamentos de baixa tensão (QGBT, UPSs, PDUs, ATS): 
 
7.2.1) Quantos equipamentos são? 
 
7.2.2) A contratada deverá fazer comissionamento apenas dos painíes fornecidos por ela? 
 
7.3) Geradores 
 
7.3.1) Os geradores são existentes? 
 
7.3.2) Qual o fabricante, potência e modelo dos geradores? 
 
7.3.3) Os geradores estão instalados à quanto tempo? 
 
7.3.4) Em quantos geradores teremos que fazer comissionamento? 
 
7.3.5) Em que item da planilha estão considerados esses custos? 
 
7.3.6) Caso seja necessário algum reparo mecânico/elétrico nos geradores será tratado 
como aditivo? 
 
7.4) Comissionamentos dos equipamentos elétricos e testes integrados 
 
7.4.1) Solicitamos que sejam relacionados os equipamentos 
 
7.5) Parametrização dos dispositivos de proteção 
 
7.5.1) Favor relacionar quantos e quais são esses dispositivos 
 
7.6) Teste das UPS’s, quantas UPS e qual a potência de cada uma? 
 
7.7) Quadros estabilizados, quantos são? 
 
7.8) Caberá a contratada a correção das não conformidades? 
 
 
Esclarecimentos:   
 
1) Galvanizadas a fogo, chapa 16. 

 
2) O valor a ser considerado é o da planilha (IP55). 
 
3) A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos (novos) são previstas no 
escopo de fornecimento afim de não prejudicar a garantia dos equipamentos. Os custos 
deste itens estão previstos na composição do item a ser fornecido.  



 
4) O valor do projeto executivo faz parte da composição dos itens a serem 
fornecidos/executados. 
 
5)Será disponibilizado espaço interno ao prédio com água e energia. 
 
6) Os custos referentes a administração foram previstos na composição dos itens 
planilhados. 
 
7.1.1) 14 painéis. 
 
7.1.2) A contratada fará o comissionamento dos painéis e instalações executados por ela.  
 
7.2.1) 4 Ups e 4 Bancos de bateria. 
 
7.2.2) A contratada fará o comissionamento dos painéis e instalações executados por ela. 
 
7.3.1) Os geradores serão fornecidos pelo banco. 
 
7.3.2) Fabricante Emerson, 4 Grupos geradores T2000U (motor MITSUBISHI – 2.272kVA 
Prime Power – alternador LEROY SOMER). 
 
7.3.3) Os geradores ainda não foram instalados. 
 
7.3.4) A contratada fará o comissionamento dos painéis e instalações executados por ela. 
 
7.3.5) Item 5.5 – Comissionamento das Instalações. 
 
7.3.6) Qualquer necessidade de reparo mecânico/elétrico será tratado com a contratada 
que forneceu o equipamento. 
 
7.4.1) A contratada fará o comissionamento dos painéis e instalações executados por ela. 
 
7.5.1) 4 unidades por torre (torre II e III) de Ups, com capacidade individual de 
200kVA/180 kw em paralelo, 380V, com chave estática individual, 01 quadro de 
paralelismo com garantia de 12 (doze) meses e 04 (quatro) bancos de bateria com 
monoblocos de 12 voltsm  chumbo 99,9% puro com autonomia de 15 (quinze) minutos 
com garantia de 05 (cinco) anos, para operação nas Torres II e III do Ed. Banco do Brasil 
em Brasília/DF. 
 
7.6) 4 unidades por torre (torre II e III) de Ups, com capacidade individual de 200kVA/180 
kw em paralelo, 380V. 
 
7.7) 02 quadros de saída da UPS (QS-UPS). Um por torre. 
 
7.8) A contratada fara a correção das não conformidades que apareçam nos serviços 
executados pela mesma. 
 
 

Taniele Haro Rossini 
Presidente da Comissão de Licitação. 


