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Esclarecimento 17/11/2020 13:54:08
 
Empresa: PRESENCIAL CONSULTORIA "Conforme disposto em edital 21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este
processo licitatório deverão ser enviados aoPregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. E-mail : slicit@trt7.jus.br 1.
Qual é o ano de start-up do Data Center? 2. Qual é o ano de fabricação e start-up do grupo gerador? 3. Qual é a capacidade em
litros do tanque de combustível do grupo gerador? 4. Quantos litros devem ser previstos para fornecimento mensal e anual? 5.
Qual o limite anual de fornecimento de diesel do grupo gerador? 6. Qual é o tipo de diesel utilizado? 7. O fornecimento de diesel
é de responsabilidade da CONTRATANTE, sendo o abastecimento de responsabilidade da Contratada, esta correto o
entendimento? 8. Qual é o ano de fabricação e start-up da UPS? 9. Qual é a corrente (Ah) e tensão (V) de cada bateria? 10.
Quando foi realizada a última troca de baterias? Qual é o ano das baterias atuais? 11. O fornecimento de baterias para
substituição é de responsabilidade da CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da Contratada apenas a instalação. Esta
correto o entendimento? 12. Qual é o ano de fabricação e start-up das máquinas de ar? 13. Já foi trocado o compressor de
alguma das máquinas? Quantas? Qual foi a data da última troca? 14. O fornecimento do gás de combate é de responsabilidade
da CONTRATANTE , sendo de responsabilidade da Contratada os serviços para Recarga de gás de combate. Esta correto o
entendimento? 15. Qual é a data da última troca do filtro do sistema de detecção precoce? 16. Quantos controles de acesso
fazem parte do escopo? 17. Existe alguma pendência referente a troca de peças em aberto? 18. Alguma manutenção pontual ou
corretiva em aberto? 19. Algum equipamento está com defeito ou parado/quebrado? 20. Qual é a média de chamados no ano?
21. Referente ao item: “1.3.1.11. Com relação aos nobreaks, está inclusa no escopo dos serviços de manutenção do container
outdoor asubstuição das baterias dos nobreaks, que serão adquiridas pelo TRT7 especificamente para esta finalidade.”
Entendemos que as 128 baterias modelo PWHR1234W2FR, serão pagas e fornecidas pela CONTRATANTE, cabendoa
CONTRATADA os serviços de troca e instalação. Esta correto o entendimento? 22. Referente ao item: “57 Fazer inspeção visual
do interior do tanque de combustível e completar (caso necessário) com a quantidade correta de aditivo otimizador de diesel S-
10” Entendemos que o fornecimento do diesel é da CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA apenas abastecer, está correto o
entendimento?

Fechar



18/11/2020 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1122422&Texto=R&prgCod=885758

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1122422&Texto=R&prgCod=885758 1/1

 

 

Resposta 17/11/2020 13:54:08
 
Em resposta ao seu pedido e considerando a manifestação da área técnica, com a qual corroboramos, esclarecemos o seguinte:
´1. Qual é o ano de start-up do Data Center? Sala Cofre (Grupo 1): 2009 Container (Grupo 2): 2016 2. Qual é o ano de
fabricação e start-up do grupo gerador? O ano de fabricação do gerador é 2016 e o start-up foi realizado também no ano de
2016. 3. Qual é a capacidade em litros do tanque de combustível do grupo gerador? A capacidade é de 300 litros. Atentar para
resposta da questão 7. 4. Quantos litros devem ser previstos para fornecimento mensal e anual? A previsão anual é de 600
litros. Atentar para resposta da questão 7. 5. Qual o limite anual de fornecimento de diesel do grupo gerador? Não há limite
estipulado, mas existe uma previsão de 600 litros anuais, que contempla dois abastecimentos semestrais de 150 litros (para
cobrir os interrupções de energia curtas, testes de funcionamento e uma parada longa anual programada de manutenção da
subestação); e, eventualmente, mais dois abastecimentos de 150 litros cada, para cobrir a ocorrência de até duas interrupções
de longa duração (até 08 horas de interrupção) . Atentar para resposta da questão 7. 6. Qual é o tipo de diesel utilizado? Diesel
S10. Atentar para resposta da questão 7. 7. Entendemos que o fornecimento do diesel é da CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA apenas abastecer, está correto o entendimento? Correto. O fornecimento do diesel será de responsabilidade da
contratante. Quanto ao serviço de abastecimento, ficará a cargo da contratada, bem como fazer todo o acompanhamento e
suporte necessários no sentido de, se ocorrer qualquer problema durante a operação, a contratada atue proativamente para
evitar danos nos outros itens em que ela está obrigada contratualmente a manter e reparar. 8. Qual é o ano de fabricação e
start-up da UPS? Sala Cofre (Grupo 1): fabricação em 2019 com start-up em 2020. Container (Grupo 2): fabricação em 2016
com start-up em 2016. 9. Qual é a corrente (Ah) e tensão (V) de cada bateria? Sala Cofre (Grupo 1): Baterias de 12 V e 20 Ah
10. Quando foi realizada a última troca de baterias? Qual é o ano das baterias atuais? Não foi realizada troca de baterias, sendo
elas ainda as originais que vieram com os equipamentos. Sala Cofre (Grupo 1): fabricação em 2019. Container (Grupo 2):
fabricação em 2016. 11. O fornecimento de baterias para substituição é de responsabilidade da CONTRATANTE, sendo de
responsabilidade da Contratada apenas a instalação. Está correto o entendimento? Sim. 12. Qual é o ano de fabricação e start-
up das máquinas de ar? Sala Cofre (Grupo1): fabricação em 2008 com start-up em 2009. Container (Grupo 2): fabricação em
2016 com start-up em 2016. 13. Já foi trocado o compressor de alguma das máquinas? Quantas? Qual foi a data da última
troca? Sala Cofre (Grupo 1): nunca foi trocado. Container (Grupo 2): nunca foi trocado. 14. O fornecimento do gás de combate
é de responsabilidade da CONTRATANTE , sendo de responsabilidade da Contratada os serviços para Recarga de gás de
combate. Está correto o entendimento? A contratante utilizará os itens 2 e 4 quando houver disparo genuíno para combate a
incêndio. Nos demais casos, tais como falha na manutenção preventiva, vazamento de gás e perda de pressão e imperícia do
pessoal da contratada nas manutenções, o reparo do sistema de combate a incêndio - incluindo a recarga de gás - deverá ser às
expensas da contratada. 15. Qual é a data da última troca do filtro do sistema de detecção precoce? Sala Cofre (Grupo 1): Não
temos registro da ocorrência de troca ao longo do último período contratado. A substituição ocorre mediante verificação das
condições de fluxo de ar. Na última inspeção do item, ocorrida em agosto de 2020, consta que o índice de fluxo é de 97%. O
parâmetro para troca é o índice de fluxo estar abaixo de 92%. Container (Grupo 2): Não temos registro da ocorrência de troca
ao longo do último período contratado. A substituição ocorre mediante verificação das condições de fluxo de ar. Na última
inspeção do item, ocorrida em outubro de 2020, consta que o índice de fluxo é de 94%. O parâmetro para troca é o índice de
fluxo estar abaixo de 92%. 16. Quantos controles de acesso fazem parte do escopo? Sala Cofre (Grupo 1): 1 controle de acesso
biométrico, 1 controle de acesso convencional (chave e fechadura) como backup, 1 controle de acesso convencional (chave e
fechadura) da sala de elétrica Container (Grupo 2): 1 controle de acesso biométrico, 1 controle de acesso convencional (chave e
fechadura) como backup. 17. Existe alguma pendência referente a troca de peças em aberto? Não. 18. Alguma manutenção
pontual ou corretiva em aberto? Não. 19. Algum equipamento está com defeito ou parado/quebrado? Não. 20. Qual é a média
de chamados no ano? Sala Cofre (Grupo 1): 6 Container (Grupo 2): 5 21. Referente ao item: “1.3.1.11. Com relação aos
nobreaks, está inclusa no escopo dos serviços de manutenção do container outdoor a substituição das baterias dos nobreaks,
que serão adquiridas pelo TRT7 especificamente para esta finalidade.” Entendemos que as 128 baterias modelo
PWHR1234W2FR, serão pagas e fornecidas pela CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA os serviços de troca e instalação. Esta
correto o entendimento? Sim. 22. Referente ao item: “57 Fazer inspeção visual do interior do tanque de combustível e
completar (caso necessário) com a quantidade correta de aditivo otimizador de diesel S-10” Entendemos que o fornecimento do
diesel é da CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA apenas abastecer, esta correto o entendimento? Com relação ao
fornecimento do diesel S-10, atentar para a resposta à questão 7. O aditivo otimizador, por outro lado, deverá ser fornecido pela
contratada." Clara de Assis Silveira Pregoeira

Fechar


