_________________________________________________________________________________________________________________

Administração Central

Unidade de Infraestrutura

COMUNICADO
Processo CEETEPS n.º: 1488956/2018
Concorrência n.º
02/2021
Objeto:
Obras de Construção do Bloco administrativo/pedagógico
e reforma do ginásio existente para implantação da Fatec
Rio Claro.

Em atendimento ao pedido de esclarecimento efetuado pela
empresa Imprej Engenharia, por e-mail, em 05 de maio de 2021 ás 17h:14m, segue
resposta da Comissão Julgadora:
Solicitação de Esclarecimento: “1. Referente ao item 14.77
“'CUBÍCULO DE ENTRADA E MEDIÇÃO PARA USO ABRIGADO, CLASSE 15 KV”
no Memorial Descritivo informa a alimentação de dois transformadores: “A entrada de
energia que alimentará a FATEC Rio Claro, tem seu suprimento efetuado pelo nível
de tensão de distribuição fornecido pela concessionária (Elektro) em 13,8kV. Após a
entrada, em média tensão, 2 (dois) transformadores, um de 500 kVA e outro de 750
kVA, de 13,8 kV–220/127 V, alimentarão, respectivamente, 2 (dois) quadros gerais de
distribuição – QGBT-01 (prédio da Administração) e QGBT-02 (prédio da Mecânica).”
Porém não ficou claro se a proteção dos transformadores deverá
ser feita com disjuntor ou seccionadora fusível.
Resposta: A proteção geral da entrada será feita pelo disjuntor
de média tensão, conforme diagrama, a proteção do transformador será feita com
seccionadora fusível. Saliento que o bloco de oficina, transformador de 750 kVA, será
executado em uma fase 2, sendo nesta fase somente a instalação do transformador
de 500 kVA referente ao bloco administrativo/ pedagógico, portaria, ginásio e
reservatório.
2. Referente ao item 03.09 “RESERVATÓRIO EM CONCRETO
ARMADO CILÍNDRICO, VERTICAL, BIPARTIDO, MÉTODO CONSTRUTIVO EM
FORMAS DESLIZANTES, DIÂMETRO INTERNO DE 3,50M A 4,00M, ALTURA DE
15,00M A 25,00M” está incluso a fundação do reservatório nesse item?
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Resposta: Não, a fundação para este reservatório está inclusa
no item 2 do Anexo III.2 Modelo de planilha de preços unitários e totais (para
preenchimento) Geral e Construção e Anexo VII – Planilha orçamentária detalhada
Geral e Construção.

Sendo o que tínhamos a informar, publique-se.

TEREZA CRISTINA G. DE SOUSA
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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