
PROCESSO 14/2011 – CP 03/2011 

ESCLARECIMENTOS: 

 

Referente à Unidade I 

PERGUNTA: O anexo 8 Parte 2 , menciona que os cabos do Trafo existente será reaproveitado 

para alimentação do quadro existente da unidade I 

Atualmente os cabos são de 2x(3F+N) de 95 mm2(existentes no local) , e no diagrama indica a 

alimentação de 1x(3F+N) de 185 mm2 . qual procedimento devera ser adotado. 

RESPOSTA: tendo em vista a existência de projeto suas informações deverão prevalecer. 

 

PERGUNTA: A remoção e instalação do novo transformador , a unidade ficara sem energia 

elétrica. Esta data devera ser em finais de semana, ou será em horário comercial, já que estará 

em férias escolar. 

RESPOSTA: de acordo com os procedimentos específicos desta atividade o período para falta 

de energia deverá ser nos finais de semana. 

 

PERGUNTA: O transformador retirado devera ir para qual local? 

RESPOSTA: a princípio ficará dentro do recinto do Uni-FACEF. 

 

PERGUNTA: O novo quadro geral não terá nem um tipo de proteção contra sol e chuva? 

RESPOSTA: não haverá cobertura específica para o quadro geral. 

 

Referente à Unidade II 

PERGUNTA: A remoção e instalação do novo alimentador , a unidade ficara sem energia 

elétrica por um período mínimo de dois dias. 

Esta data devera ser em finais de semana, ou será em horário comercial, já que estará em 

férias escolar. 

RESPOSTA: o período para que fique sem energia deverá ser ao final de semana. 

 

PERGUNTA: Sobre a remoção do posto de transformação existente , o mesmo devera ser 

transportado para que local. 

RESPOSTA: a princípio ficará dentro do recinto do Uni-FACEF. 

 

PERGUNTA: O processo precisa de uma aprovação de remoção de ramal da CPFL , este projeto 

e de responsabilidade do contratado ou da contratante. 

RESPOSTA: o contratado deverá tomar as providências necessárias. 

 

PERGUNTA: O novo quadro geral não terá nem um tipo de proteção contra sol e chuva? 

RESPOSTA: em específico não. 

 

PERGUNTA: Será exigida responsabilidade de um Engenheiro Civil da contratada para execução 

do objeto? 

RESPOSTA: pela execução do objeto a contratada é responsável pela parte civil e elétrica. 

 

Referente ao Edital 

PERGUNTA: “v) Certidão de acervo técnico do profissional responsável comprovando execução 

de instalação, troca e/ou substituição de transformadores e posto de transformação 

compatível com o objeto da presente licitação”.  

 

 



Este item refere ao acervo, na qual será exigido um acervo de cabine e outro para o posto de 

transformação? Já que menciona que o acervo devera ser compatível com o objeto da 

licitação. 

RESPOSTA: o profissional responsável deverá ter em seu acervo os serviços solicitados no item 

v do edital. 

 

 


