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RE: Pedido de Esclarecimento - Pregão 07/2020 - PRODAM
Prodam <licitacoes@prodam.am.gov.br>
Ter, 20/10/2020 17:15
Para: Vinicius Pocci Silva <vinicius.pocci@legrand.com.br>
Cco: Josenei Campelo <josenei@prodam.am.gov.br>

Prezado Senhor,
Em atenção ao pedido de esclarecimento solicitado, informamos que conforme o item 4.1 do Edital:
"Para os pedidos de Esclarecimento: Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura das
propostas [...]"
Desta maneira, a solicitação de esclarecimento está fora do período de solicitação.
Atenciosamente,
Comissão de Licitação – COMLI
Página licitações: http://www.prodam.am.gov.br/licitacoes/
E-mail: licitacoes@prodam.am.gov.br
Telefones: (92) 2121-6449/6418
PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A.
Inscrição Estadual: 05341162-5
Inscrição Municipal: 06738-01
Inscrição SUFRAMA: 71.0011.01-6
CNPJ: 04.407.920/0001-80
Endereço: Rua Jonathas Pedrosa, n°1937. Praça 14 de Janeiro. Manaus-AM. CEP 69020-110

De: Vinicius Pocci Silva <vinicius.pocci@legrand.com.br>
Enviado: terça-feira, 20 de outubro de 2020 14:43
Para: Prodam <licitacoes@prodam.am.gov.br>
Assunto: Pedido de Esclarecimento - Pregão 07/2020 - PRODAM
Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde!
Venho por meio deste, respeitosamente solicitar, consoante lhe faculta a legislação per nente do sobredito edital
de Nº 07/2020, o devido Pedido de ESCLARECIMENTO sobre disposição con da no Anexo 1 – Termo de referência,
conforme adiante se especiﬁca:
1º Ques onamento:
Item 01: Nobreak 20KVA
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Pede-se:
5.1.4.1. A saída fornecida deve ser trifásica com valor de tensão igual a 127 (± 5%) Volts por fase e para 220 Volts
entre fases para as cargas.
Pergunta:
Para atender a solicitação mencionada acima será preciso a inclusão de um transformador externo. Serão aceitos?
2º Ques onamento:
Item 01: Nobreak 20KVA
Pede-se:
5.1.5.4. A autoteste deverá informar preven vamente que a bateria apresenta algum defeito ou está próxima do
ﬁm da vida ú l e deve informar qual bateria dever ser subs tuída.
Pergunta:
Para gerenciar as baterias da forma solicitada, será necessário um so ware muito mais especíﬁco e muito mais
caros, uma vez que, todos os fabricantes possuem em gerenciamento que indica que o módulo das baterias
possuem um problema e o técnico posteriormente, na manutenção faz a troca da bateria com problema. Serão
aceitos so ware com essa conﬁguração?
3º Ques onamento:
Item 01: Nobreak 20KVA
Pede-se:
· Executar comando de “liga – desliga” do re ﬁcador;
· Executar comando de “liga – desliga” do inversor;
Pergunta:
Serão aceitos nobreaks que permitem desligar os túneis de potência gerenciados pelo modulo de controle (o
gabinete possuí três módulos de controle, onde cada um é responsável por gerenciar 6 módulos de potência),
como também o gabinete por completo?
Favor acusar o recebimento deste pedido.
Ficamos no aguardo de um breve retorno

A
Vinicius POCCI
Coordenador - Neg. Governo
+55 11 4075-7708
www.sms.com.br

Ce message, ainsi que tous les fichiers joints à ce message, peuvent contenir des informations sensibles et/ ou
confidentielles ne devant pas être divulguées. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message (ou que vous recevez
ce message par erreur), nous vous remercions de le notifier immédiatement à son expéditeur, et de détruire ce
message. Toute copie, divulgation, modification, utilisation ou diffusion, non autorisée, directe ou indirecte, de tout
ou partie de ce message, est strictement interdite.
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This e-mail, and any document attached hereby, may contain confidential and/or privileged information. If you are
not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy
this e-mail. Any unauthorized, direct or indirect, copying, disclosure, distribution or other use of the material or parts
thereof is strictly forbidden.
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