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QUESTIONAMENTO 01  

O edital em tela em seu Anexo I – item 5.1 diz: “Os contêineres deverão ser do tipo 

escritório e corresponder aos desenhos técnicos disponíveis no anexo I deste 

documento”. Ocorre que no Anexo Ia e Ib não tem os desenhos técnicos. Tampouco 

no corpo do edital existe desenho técnico.  

Gostaríamos de saber se seria possível, nos encaminhar os desenhos técnicos 

mencionados. 

 

RESPOSTA: Os desenhos técnico estão disponíveis em Novo Edital no Anexo I.c. 

 

 

QUESTIONAMENTO 02 

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO No 006/2017 - COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL  

1-      Qual seria a potência instalada mínima para o sistema fotovoltaico? O 
sistema será conectado à rede, ou isolado? Caso seja isolado, ele deve ser 
autônomo? 

2-      Não consta no edital o Anexo 1 que de acordo com o edital é onde estão os 
projetos. Teria como enviar o anexo faltante?   

 

RESPOSTA:  

1- A potência questionada está na prancha numero 08, foi disponibilizada no Novo 

Edital. 

2- Os desenhos técnico estão disponíveis em Novo Edital no Anexo I.c. 
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QUESTIONAMENTO 03  

 01- 

02-ANEXO I TERMO REF. PE06-2017 - CONTEINER.pdf  

5. DAS ESPECIFICAÇÕES DO ESCRITÓRIO-CONTEINER 

5.1. Os contêineres deverão ser do tipo escritório e corresponder aos 

desenhos técnicos disponíveis no anexo I deste documento. 

OBS:      No material que baixamos, não encontramos os desenhos. 

02 - 

02-ANEXO I TERMO REF. PE06-2017 - CONTEINER.pdf  

5. DAS ESPECIFICAÇÕES DO ESCRITÓRIO-CONTEINER  

5.10. A alimentação deve ser por placa fotovoltaica com todo o sistema 

instalado com banco de baterias e pronto para funcionamento do escritório-

contêiner conforme projetos do anexo I. 

OBS:      Até onde sabemos é impossível placa fotovoltaica com medida 

máxima de 12x2,5 metros, seria instalada no teto do produto, alimentar um ar 

condicionado de 28.000 Btus.  

5.12. Fornecimento e instalação de condicionador de ar, tipo Split com no 

mínimo 28.000 BTUs  220VOLTS. 

 

RESPOSTA:  

01- Os desenhos técnico estão disponíveis em Novo Edital no Anexo I.c. 

02- A potência questionada está na prancha numero 08, foi disponibilizada no Novo 

Edital. 
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QUESTIONAMENTO 04 
 

O texto do item 5.10 do termo de referência, ANEXO I do Edital PREGÃO 

ELETRÔNICO No 006/2017 não é possível ter o seu dimensionamento realizado sem 

estabelecer os seguintes parâmetros: 

1. Tempo de utilização de cada item citado em horas por dia 

2. Autonomia desejada das baterias que compõe este sistema para alimentar a 
unidade. 

Pelo texto entendemos que o sistema fotovoltaico proverá alimentação para todas 

as cargas além de fornecer também alimentação para a iluminação. 

Sem esta informação não conseguiremos dimensionar o Inversor, o controlador de 

carga, as baterias e as quantidade de placas necessárias.  

“5.10. A alimentação deve ser por placa fotovoltaica com todo o 
sistema instalado com banco de baterias e pronto para funcionamento 
completo do escritório-contêiner conforme projetos do anexo I, sendo 
previstos os seguintes equipamentos para cada contêiner: 01 (um) ar 
condicionado, 01 (um) frigobar de 30L, 01 (um) bebedouro, 01 (um) 
micro-ondas de 21L, (01) uma impressora multifuncional A3 e 04 
(quatro) computadores”. 
 
 
 

RESPOSTA: 
O tempo de utilizações é de 12h/dia. O tempo de autonomia das baterias se dá de 

acordo com esse período de funcionamento. 

 
 
 
 


