DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DA POLÍCIA MILITAR

PEDIDO de ESCLARECIMENTO Nr.01
A empresa A solicitou o seguinte esclarecimento:
Foi fornecido apenas a curva ABC do 2º pavimento com referência dos valores da
planilha de preços do arquivo “Prédio Alterosas 1”, cujo valor total da planilha de
preços é R$ 5.960.759,75 e não com a referência de valor da planilha de preços do
arquivo “Prédio Alterosas 1.1”, cujo valor é R$ 6.179.258,05.
A após consulta a equipe técnica ESCLARECEU que:
A planilha que consta no arquivo “Prédio Alterosas 1”, cujo valor total de preços é R$
5.960.759,75 foi revisada e alterada para o valor de R$ 6.179.258,05 (arquivo “Prédio
Alterosas 1.1”). A nova curva ABC será disponibilizada posteriormente.
PEDIDO de ESCLARECIMENTO Nr.02
A empresa B solicitou o seguinte esclarecimento:
O sistema de controle do ar condicionado já existente possui um gerenciamento
central, IHM ou Supervisório?
Caso exista:


O sistema proposto para a implantação dos Fancoletes e Selfs deverá
contemplar a realização de uma integração com o gerenciamento central ?



Caso necessário realizar a integração entre sistema já existente e sistema a
ser implantado, qual o tipo de protocolo de comunicação (Modbus, Bacnet,
etc...) utilizado ?



Qual a localização do gerenciamento central do sistema?

A após consulta a equipe técnica ESCLARECEU que:


O sistema proposto para a implantação dos Fancoletes e Selfs deverá
contemplar a realização de uma integração com o gerenciamento central ?




Caso necessário realizar a integração entre sistema já existente e sistema a
ser implantado, qual o tipo de protocolo de comunicação (Modbus, Bacnet,
etc...) utilizado ?




Sim. Todos os equipamentos de climatização devem ser integrados ao
sistema atual de automação.

O protocolo utilizado para a rede de climatização é BACNET.

Qual a localização do gerenciamento central do sistema?


A gerenciadora está instalada no mesmo prédio no sala de ativos de
BMS no subsolo.
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