
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 04

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL N  o   20130007/SEINFRA/CCC  

OBJETO: LICITAÇÃO  DO  TIPO  MENOR  PREÇO  PARA  FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINAS TERMELÉTRICAS (UTE) 
PARA  SUPRIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  PARA  TUNELADORAS  DA  LINHA 
LESTE.

A Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA, através da Comissão Central de Concorrências 
- CCC, apresenta as respostas ao questionamento de licitante, cujo teor transcrevemos 
abaixo:

PERGUNTA Nº 1. 
Com relação ao item 5.2.3.4.1 letra c) Projeto, Fornecimento e Montagem de Subestação 
Elétrica  Classe  15kV,  com  potência  unitária  mínima  por  transformador  de  2MVA  e 
potência total mínima de 4MVA, com utilização de painéis elétricos padrão TTA; e  
Consideramos valida a comprovação através de atestado que possui todas as especiali-
dades incluídas no item acima, inclusive com a comprovação dos serviços em uma unida-
de com potência superior a solicitada, ou seja, 4,5MVA mesmo que se trate de um projeto 
com 3 Transformadores de 1,5MVA. Esta correto nosso entendimento?

RESPOSTA Nº 1: 
Não, o entendimento não está correto. 

PERGUNTA Nº 2: 
Estamos  entendendo  que  o  dimensionamento  das  equipes  de  mão-de-obra  direta  e 
indireta  são  de  responsabilidade  da  Proponente.  Favor  confirmar  se  o  nosso 
entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 2: 
No tocante da Administração Local, os profissionais necessários são aqueles alocados no 
Anexo C – Planilha Orçamentária.

PERGUNTA Nº 3: 
Estamos entendendo que o dimensionamento da equipe de QSMS deverá obedecer os 
critérios estabelecido na NR-4, independente do quantitativo citado no Anexo C do Edital 
N° 20130007/SEINFRA/CCC.

RESPOSTA Nº 3: 
Ver Resposta Nº 02 da presente Nota de Esclarecimento. 
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PERGUNTA Nº 4: 
Estamos  entendendo que o  treinamento  citado no item 4.8 do Anexo B do Edital  N° 
20130007/SEINFRA/CCC  terá  a  duração  de  40  horas.  Favor  confirmar  se  o  nosso 
entendimento está correto. Caso nosso entendimento não esteja correto, favor informar a 
carga horária necessária.

RESPOSTA Nº 4:  
A duração dos treinamentos deverá ser adequado a todos conteúdos definidos no item 
4.8.

PERGUNTA Nº 5: 
Solicitamos o envio do projeto referente ao QDF listado no item 4.3.17 do Anexo C do 
Edital N° 20130007/SEINFRA/CCC para que possamos compor os custos.

RESPOSTA Nº 5: 
O material fornecido é suficiente para a composição dos custos. 

PERGUNTA Nº 6: 
Estamos entendendo que o período dos Serviços de Operação e Manutenção será de 12 
meses,  conforme demonstrado no Anexo D do Edital  20130007/SEINFRA/CCC. Favor 
confirmar se o nosso entendimento está correto. Caso nosso entendimento não esteja 
correto informar o prazo correto.

RESPOSTA Nº 6: 
Correto, os prazos definidos no Anexo D deverão ser atendidos pelo licitante.

PERGUNTA Nº 7: 
Estamos entendendo que o fornecimento do videowall e do KVM não faz parte do escopo 
de  fornecimento  deste  pacote.  Favor  confirmar  nosso  entendimento.  Caso  nosso 
entendimento não esteja correto, favor informar em qual item do Anexo C do Edital N° 
20130007/SEINFRA/CCC deveremos considerar tais preços.

RESPOSTA Nº 7: 
O fornecimento de videowall e KVM devem ser considerados  na composição dos itens 
6.2.5 e 6.3.4.

PERGUNTA Nº 8: 
Estamos entendendo que o bota-fora dos resíduos/dejetos produzidos na operação das 
UTE´s ficará a cargo da SEINFRA-CE. Favor confirmar se o nosso entendimento está 
correto.
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RESPOSTA Nº 8: 
Não,  o entendimento  está  errado.  Estes  serviços  serão  de  responsabilidade  do 
Contratado.

PERGUNTA Nº 9:   

Estamos entendendo que os “ACESSÓRIOS DE MÉDIA TENSÃO” citados no item 4.2.4 
resumem-se a abraçadeiras, fita-isolante, fita de auto-fusão e identificadores para cabos, 
favor  confirmar se o nosso entendimento está correto.  Caso nosso entendimento não 
esteja  correto,  favor  informar  quais  itens  deveremos considerar  para  composição  dos 
custos.

RESPOSTA Nº 9: 
Os Acessórios de Média Tensão corresponde a todos os miscelaneos para a completa 
execução dos fornecimentos e serviços relacionados.

PERGUNTA Nº 10: 
Estamos entendendo que os NO-BREAKS de 2kVA citados nos itens 6.1.12, 6.2.12 e 
6.3.3  do  Anexo  C  do  Edital  N°  20130007/SEINFRA/CCC  são  monofásicos  e  terão 
autonomia máxima de 10 minutos. Favor confirmar se o nosso entendimento está correto. 
Caso nosso entendimento não esteja correto, favor informar as características técnicas 
corretas.

RESPOSTA Nº 10: 
Considerar o que está especificado no Anexo B e Anexo C – “NO-BREAK TRIFÁSICO”.

PERGUNTA Nº 11: 
Favor informar qual será o sistema de filtragem a ser utilizado no sentido tanque/gerador.

RESPOSTA Nº 11: 
O  referido  sistema  deverá  ser  especificado  no  Projeto  Executivo,  adequado  às 
especificações dos equipamentos utilizados.

PERGUNTA Nº 12: 
Favor informar qual será o sistema de abastecimento dos tanques de armazenagem, ou 
seja,  se   será por  peso de coluna ou moto-bomba,  e,  também se deverá haver   pré-
filtragem antes da descarga?

RESPOSTA Nº 12: 
Ver Resposta Nº 11 da presente Nota de Esclarecimento.
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PERGUNTA Nº 13: 
Tendo em vista a complexidade para composição dos custos, as alterações necessárias e 
as dúvidas ainda existentes levantadas acima solicitamos um adiamento de 10 (dez) dias 
na data de abertura da proposta.

RESPOSTA Nº 13: 
A data de abertura do processo licitatório será mantida. 

EM, 31/05/2013

A COMISSÃO
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