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Assunto: Resposta a pedido de Esclarecimento 3 - Re: Esclarecimento
De: Eduiges Seca <seca @inpa.gov.br>
Data: 19/06/2017 13:34
Para: Willianson Gennari <willianson.gennari@cozil.com.br>
CC: engenharia@cozil.com.br, Marcelo Girao <girao@inpa.gov.br>, "Maria Eugenia O. de
Guimarães" <ochoa@inpa.gov.br>, "okawa@inpa.gov.br" <okawa@inpa.gov.br>, INPA
FRANCISCO <mendes@inpa.gov.br>, Janio - SMPC <silveira@inpa.gov.br>, Cin a
<cin a@inpa.gov.br>, Luiz Marcel <luiz.marcel@inpa.gov.br>, Hilandia <hilandia@inpa.gov.br>,
Luiz gustavo Negro Vaz <luiz.negro@inpa.gov.br>, Larissa Can sani INPA
<larissa.can sani@inpa.gov.br>, julio.cesar@inpa.gov.br, pesquisadeprecopmpa@gmail.com,
almox12rm@hotmail.com, tpam@inpa.gov.br, rlcr@inpa.gov.br
Prezado Licitante,
Segue resposta anterior a pedido de esclarecimento apresentado por outra empresa e que
guarda similaridade com a pergunta feita pela sua empresa. Nesse sen do, esclareço que
aguardaremos a manifestação dos órgãos par cipantes acerca do pedido de esclarecimento e,
na falta de manifestação tempes va, consideraremos como padronizada a metragem abaixo
especi cada (Órgão Gerenciador + Órgãos Par cipantes) para ns de formulação de proposta.
No sí o do INPA há informação complementar fornecida pela Policlínica Militar de Porto
Alegre/RS.
A .
Eduiges Seca da Silva Caiado
Pregoeiro do INPA/MCTIC
(92)3643-3745

Prezado Sr. Pregoeiro,
Conforme solicitado, anexamos as respostas ao Ques onamento PE Nº 011/2016 - AQUISIÇÃO
DE GRUPO GERADORES - IRP 06/2016 apresentadas pelo servidor Marcelo Girão desta DIEAR Divisão de Engenharia e Arquitetura:
Anexamos as respostas :
1-Os Cabos elétricos necessários para instalação dos geradores serão
fornecidos pelo INPA ou pela empresa que vencer o processo?
R: O objeto pede que esteja incluso todos os materiais e mão de obra
necessários para a instalação dos grupos geradores nas Subestações SE-2 do
Campus Aleixo II e SE-B do Campus Aleixo I, pois trata-se de uma compra com
instalação.
2-Na instalação é informado a espessura do cabo elétrico a ser utilizado
(240 mm) e a quantidade de cabos por fase ( 04 vias de cabo) contudo não é
informado a distancia que o Quadro do gerador (QTA) ficará do Quadro
elétrico a ser instalado na subestação (QGBT) em cada gerador.
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R: A distância entre os barramentos do QGBT e os terminais do Gerador é de
14m (metros), tanto para a subestação SE-B Campus Aleixo I como para a SE-2
Campus Aleixo II. A localização do QTA depende do modelo e fornecedor: Se
estiver anexado ao grupo gerador pode-se considerar a mesma distância de 14
m (metros) entre o QGBT e o QTA.
Essas distâncias foram medidas para os dois grupos geradores a serem
instalados nas subestações do Instituto Nacional de Pesquisas da AmazôniaINPA.

Atenciosamente,
Marcelo Girão do Amaral
Técnico em C&T N-VI
CREA 18031 D-AM
DEAR - Divisão de Engenharia e Arquitetura
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA/MCTI
Av. André Araújo, 2.936 - Petrópolis - CEP 69067-375, Manaus/AM
Telefone: 3643-3003/3002
E-mail:girao@inpa.gov.br

Atenciosamente,
Maria Eugenia Ochoa de Guimarães
DIEAR – Divisão e Engenharia e Arquitetura
INPA – Ins tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Fones: (92) 3643-3001/3002/3357.

Em 14/06/2017 13:50, Willianson Gennari escreveu:
Sr. Pregoeiro boa tarde.
Ob vemos o edital do vosso Pregão Eletrônico n º 11/2016, que se des na à aquisição de grupos
geradores.
Solicitamos que nos seja esclarecido, se possível, qual será distância existente entre o local onde será
instalado o grupo gerador e o quadro de transferência automá ca até a devida conexão com o quadro
geral de baixa tensão existente.
Solicitamos que nos seja informada todas as distâncias entre os grupos geradores – QTA e os QGBR
existentes.
Antecipadamente agradecemos
Willianson Gennari
Supervisor de Licitações
Tel: (11) 2832-8080 | 8031 | Celular: (11) 99195-2234
wilianson.gennari@cozil.com.br | www.cozil.com.br
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