Adson Arantes Nascimento Ramos

Sinaida Castro Rodrigues
sexta-feira, 5 de maio de 2017 09:50
SEMAD-RR - Seção de Modernização Administrativa
ENC: Solicitação de Esclarecimentos - 9/2017

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Favor publicar mais um pedido de esclarecimento no portal, refrente ao Pregão 09/2017.
De: Comissão Permanente de Licitação-RR
Enviada em: sexta-feira, 5 de maio de 2017 09:40
Para: 'karina@lacerdasistemas.com.br'
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos - 9/2017
Senhora Karina,
Em referencia aos questionamentos apresentado pela empresa Lacerda, e após análise de equipamento de diversas
marcas, passamos os esclarecimentos Técnicos quanto ao equipamento solicitado, onde:

DISPLAY: É solicitado, no item c.17, que o display dos equipamentos possua 4 linhas para
facilitar seu gerenciamento, porem isso não garante a facilidade solicitada, sendo possível ter
fácil visualização das informações apresentadas mesmo com menor numero de linhas , deste
modo, gostaríamos de solicitar a flexibilização deste item no mínimo 2 linhas
- A solicitação do número de 4 linhas no display é para facilitar a visualização, e os
equipamentos instalados hoje na JFRR possuem esta especificação.

RUÍDO: É solicitado, no item c.7, que os equipamento possuam ruído máximo de 60dbA, porem
o nível de ruído solicitado é condizente com equipamentos até 10kVA, para equipamento com
potência superior a 10kVA o nível de ruído de mercado é 65dbA, deste modo, gostaríamos de
solicitar flexibilização deste item para nível de ruído de 65dbA.
- Após verificar diversos manuais de fabricantes de diversas marcas, constatamos que existe no
mercado equipamentos de várias marcas com nível de ruído menor que 60dBA, portanto, não
vejo necessidade de alterar o item, pois quanto menor o nível ruído, melhor para a saúde
daqueles que prestam manutenção periódica.
GERENCIAMENTO: É solicitado, no item c.16, que o equipamento permita visualização de
potencia por fase e log de eventos em display além de outras informações, tendo em vista a
facilidade de gerenciamento e capacidade de registro, gostaríamos que fosse aprovado a
visualização de potencia por barra gráfica e log de eventos por gerenciamento remoto,
facilitando assim a visualização das informações solicitadas.
- O equipamento da maneira especificado falicita a visualização in loco, não havendo a
possibilidade de modificar a especificação da solicitação.
Atenciosamente,

Sinaida Castro Rodrigues
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Pregorira
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seção Judiciária de Roraima
Telefone: (95) 2121-4216
sinaida.castro@trf1.jus.br
sebes.rr@trf1.jus.br

De: Karina [mailto:karina@lacerdasistemas.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 4 de maio de 2017 12:31
Para: Comissão Permanente de Licitação-RR
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos - 9/2017

Prezados Senhores,
A Lacerda Sistemas de Energia Ltda. interessada em participar do Processo em
Referência 9/2017, vem através desta solicitar Esclarecimentos Técnicos quanto ao
equipamento solicitado, onde:

DISPLAY: É solicitado, no item c.17, que o display dos equipamentos possua 4 linhas para
facilitar seu gerenciamento, porem isso não garante a facilidade solicitada, sendo possível ter
fácil visualização das informações apresentadas mesmo com menor numero de linhas , deste
modo, gostaríamos de solicitar a flexibilização deste item no mínimo 2 linhas

RUÍDO: É solicitado, no item c.7, que os equipamento possuam ruído máximo de 60dbA, porem
o nível de ruído solicitado é condizente com equipamentos até 10kVA, para equipamento com
potência superior a 10kVA o nível de ruído de mercado é 65dbA, deste modo, gostaríamos de
solicitar flexibilização deste item para nível de ruído de 65dbA.
GERENCIAMENTO: É solicitado, no item c.16, que o equipamento permita visualização de
potencia por fase e log de eventos em display além de outras informações, tendo em vista a
facilidade de gerenciamento e capacidade de registro, gostaríamos que fosse aprovado a
visualização de potencia por barra gráfica e log de eventos por gerenciamento remoto,
facilitando assim a visualização das informações solicitadas.

Atenciosamente,

Karina Leque Lesiw
Depto. Licitação
(11) 2147-9773
(11) 2147-9777

www.lacerdasistemas.com.br
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