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ESCLARECIMENTO Nº 3 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº DLO.000012.2020 

 
 

Referente ao pregão de nº 12.2020, apresentamos para vossa análise os seguintes 

questionamentos e dúvidas: 

 

PERGUNTA Nº 1 

 

Os cabos de alimentação de entrada e das cargas associados aos painéis de distribuição de 

BT, conforme quadros de carga constantes nas páginas 53 a 64 do Edital N° 

DLO.000012.2020, devem fazer parte do escopo da Contratada? 

 

Resposta:   

 

Sim, devem ser fornecidos e instalados pela contratada. 

 

 

PERGUNTA Nº 2 

 

Se sim para o questionamento de nº 1, qual deve ser a especificação dos cabos (tipo de 

isolação/classe de tensão)? Admite-se cabo unipolar com isolação em PVC (70°C) e classe 

de tensão 750V? 

 

Resposta:   

 

Para os condutores de tensão não poderão ser fornecidos cabos singelos (unipolares) e a 

classe de 750V é adequada para os equipamentos CC e CA de 220V e 480V. 

 

 

PERGUNTA Nº 3 

 

As canaletas e as caixas de passagem abaixo do piso elevado do Laboratório SG1 não fazem 

parte do escopo da Contratada, apenas os módulos de tomadas elétricas e de rede abaixo 

do piso. Favor confirmar. 

 

Resposta:   

 

As canaletas instaladas sob o concreto e no piso (tomadas de piso) serão instaladas pelo 

Cepel, sendo as tomadas e fiação serão fornecidos pela contratada.  

Todos os bandejamentos e demais serão fornecidos e instalados pela contratada. 
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PERGUNTA Nº 4 

 

A central telefônica modelo NS1000 da Panasonic é existente e não faz parte do escopo da 

Contratada, Ok? 

 

Resposta:   

 

Sim, a central telefônica é existente. 

 

 

PERGUNTA Nº 5 

 

Os aparelhos telefone sem fio WT115 usam portas digitais e antenas Dect que não estão 

especificadas no Edital e desenhos anexos. Cada antena tem um raio de alcance de 

aproximadamente 25 metros. É necessário definir a localização e quantidade destas 

antenas. 

 

Resposta:   

 

Essa definição deverá ser feita pela contratada com base nas plantas apresentadas. 

 

 

PERGUNTA Nº 6 

 

O CEPEL admite especificações de luminárias com base estudo luminotécnico feito pelo 

licitante? O objetivo é propor ao CEPEL especificações de luminárias compatíveis com a 

aplicação e com melhor custo-benefício possível, o que poderá ser devidamente justificado. 

 

Resposta:   

 

Sim, o Cepel admite o uso de luminárias com base estudo luminotécnico feitos no projeto 

básico. Peço que sejam observadas as questões de qualidade e de EMI, pois trata-se de um 

laboratório de pesquisa onde radio interferência. 

 

 

PERGUNTA Nº 7 

 

O CEPEL admite produtos equivalentes para todas as referências de marca de produto 

referidas no Edital N° DLO.000012.2020 e nos desenhos de projeto anexos? 

 

Resposta:  

 

A pergunta deve ser mais específica, pois há vários equipamentos já existentes no Cepel, 

com software já adquiridos onde um similar não funcionará de forma integrada (como é o 

caso da central telefônica, switches de rede que usam VRF’s com padrão HP,  etc..). 


