
PROCESSO SEI Nº. 4359-84.2019.4.01.8011 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2019 
 
Em vista do pedido de esclarecimento efetuado pela empresa NEXSOLAR , segue 
resposta da Seção de Serviços Gerais - SESEG, setor requisitante: 
 
ESCLARECIMENTO SJPI-SESEG 01 
Em atenção à solicitação de esclarecimento enviada pela empresa 
NEXSOLAR acerca do Item 01, do subitem 1.2 do Objeto do Edital do 
Pregão Eletrônico nº14/2019 informamos o que segue abaixo. 
 
ITEM 01 
"Sistema Infraestrutura (SI) - Infraestrutura referente a implantação da minigeração distribuída 
do Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFVCR) que será instalado no edifício sede da 
SJPI em estrutura tipo CARPORT, o qual terá potência total de 718,2 kWp (718 200 Watts 
pico) contendo 1.890 (um mil, oitocentos e noventa) módulos solares fotovoltaicos de 380 Wp 
(Watts pico) e 05 (cinco) conversores (inversores) solares de 110 kW (110 000 Watts) cada, 
totalizando 550 kW (550 000 Watts) de potência ativa nas saídas dos inversores. A 
infraestrutura em questão refere-se a toda parte de  limpezas (limpeza superficial do 
terreno, bota- fora de expurgos materiais inservíve l, locação da obra e execução de 
gabaritos e etc.), movimentação de terra (escavação  de valas, regularização, aterro e 
etc.), fundações das bases de concretos (forma de m adeira, armação em aço, instalação 
de insertes para base de pilares e etc.), rede de e nergia (lançamento de eletrodutos 
Kanaflex, lançamento de cabos de energia, sistema d e aterramento, instalação de caixa 
de passagem,instalação de quadros de proteções de c orrente alternada, instalação de 
relé de proteção na subestação e etc.),urbanização e pavimentação (regularização dos 
acessos, consertos dos itens danificados com a obra  e etc.), assim como entrega da 
obra e limpeza final. " 
 
O texto inicial do Item 01 faz referência ao total dos equipamentos elétricos 
(placas solares, inversores, etc.) e estrutura de suporte (carport) que serão 
instalados sobre a infraestrutura (destacada em negrito). Os equipamentos 
elétricos (placas solares, inversores, etc.) e estrutura de suporte (carport) 
são tema do Item 02 do referido edital e está sendo chamado de 
Superestrutura. 
 
Atenciosamente, 
 
Marco Antonio Rodrigues Lima 
Analista Judiciário - Engenheiro Civil 
Supervisor SESEG - SJPI 
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           Pregoeira 
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    Justiça Federal/PI 


