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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2013 

 
 
 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio de sua Pregoeira e 

do Secretário Municipal de Administração, tendo em vista o que consta do Processo nº 

49992661/2012 e nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Federal 8.666/93 e 

alterações posteriores, diante das dúvidas expressas em documentos eletrônicos encaminhados 

a esta Secretaria, esclarecemos:  

Perguntas:  
 

1. O diagrama unifilar geral enviado, indica que as chaves de transferência automática 

de carga devem ser compostas por contatores tripolares, intertravados elétrica e 

mecanicamente. Já o memorial descritivo do termo de referência, indica que as 

chaves de transferência devem ser compostas por disjuntores tripolares, conforme 

quadro ao lado. Diante desta divergência de informações, favor informar se as 

chaves de transferência devem ser compostas por contatores ou disjuntores 

tripolares. 

 Como complemento, informamos que o fabricante dos componentes de 

seccionamento da chave de transferência (contatores ou disjuntores) serão do 

fabricante ABB.   

 

2. Favor informar se a chave de transferência deverá ser montada no interior da 

carenagem ou em painel autoportante, separado do contêiner do GMG. 

Respostas:  

 

1. Por favor, ater se ao projeto que indica que as transferências entre GMG e 

concessionária de energia deverão ser feitas por contatores. Como 

complemento, informamos que o fabricante dos componentes de seccionamento da 

chave de transferência (contatores ou disjuntores) serão do fabricante ABB.  

 

2.  De preferência no interior dacarenagem para evitar vandalismo . 
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Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, nos dias normais 

de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 

Secretaria Municipal de Administração, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque 

Lozandes, Bloco B, Térreo - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320/6315. 

      

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE 
GOIÂNIA, aos 13 dias do mês de março de 2013.    

        

 

Assinatura no original 
Valdi Camarcio Bezerra 

Secretário 
 
                     


