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PROCESSOS Nº. 2012/516193 

ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS 

SOLICITANTE: DECOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 

 

 

I – QUESTIONAMENTO 1. 

 

1.1.    De acordo com o item de planilha 25.4 (Elevador PNE), solicitamos V. Sa. 

se for possível que nós envie, detalhes e/ou especificações do mesmo. 

 

1.2.    Entendemos em projeto que o elevador terá duas aberturas e o seu tamanho 

será de 1,40 m na face de abertura das portas e suas laterais terá 1,69 m. 

 

II – RESPOSTA. 

 

2.1.    Consultada a área técnica, foi emitido expediente sobre as indagações de V. 

Sa. a qual passaremos a transcrever abaixo: 

 

DETALHAMENTO DO ELEVADOR (ITEM 25.4 DA PLANILHA) 

 

Fornecimento, instalação e assistência técnica durante o período de garantia de 1 elevador 

hidráulico, tipo plataforma para deficientes, para o ARMAZEM 9 DA CDP, conforme as 

seguintes especificações mínimas: Capacidade mínima de carga: 250kg; Velocidade: de 5 a 12 

m.p.m.; Paradas: 2 (duas) (Térreo – 1º andar); Entradas: 2 (duas) do mesmo lado; Percurso 

percorrido: Aproximadamente 2,91m; Motor: 220 volts. Acionamento: Hidráulico; Freio: o 

freio atua diretamente na válvula interrompendo o fluxo de óleo; Unidade hidráulica: deverá ser 

dotada de uma bomba de engrenagem que acoplada a válvulas direcionais faz o sentido de subida 

ou descida. Possuir também uma válvula que regula a velocidade e uma válvula de retenção de 

emergência que pára a cabina imediatamente caso haja uma queda brusca de pressão no sistema, 

deverá ser apoiada sobre uma base de alvenaria ou metálica, fornecida pela empresa, que a 

coloque acima do piso no minimo 20cm; Válvula de emergência: caso falte energia elétrica, 

deverá o equipamento ser dotado de uma válvula de emergência de funcionamento manual que 

possibilite descer a plataforma até o nível desejado; Comando e funcionamento: automático 

simples, composto de contatores para a subida e descida interligados aos contatos de portas, 

limites de parada e finais de curso. Os contatos dos botões devem funcionar com toque único, os 

quais deverão acionar os contatores de subida ou descida colocando a plataforma em 

funcionamento. A mesma deverá desligar automaticamente ao chegar ao nível do pavimento 

desejado; Acabamento: a estrutura da cabine deverá ser formada por um conjunto de vigas e 

cantoneiras de aço que se entreligam formando assim uma arcada rígida e estruturada, os painéis 

serão em chapa de aço, com pintura eletrostática ou epoxi, afixados em arcos de tubos metálicos e 

o piso será antiderrapante. Todos os materiais serão isentos de cantos vivos e rebarbas; Corrimão: 

deverá existir um corrimão em aço inox, fixado nos painéis laterais da cabine, de modo que a parte 

superior esteja a uma altura de 90 cm do piso acabado. Poço: Profundidade de até 10 cm; Porta 

da Cabina: Será cancela manual; Porta de Andar: serão fornacidas 2 (duas) portas em divisória 

(1 em cada pavimento), L150cm x A170cm (dimensões de referência, admitindo-se alterações 

mediante autorização da CPH), com fecho eletromecânico, se necessário; Batentes: apropriados 

para porta de elevador; Chave de proteção: além dos disjuntores térmicos magnéticos, deverá ser 
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colocado no quadro de comando um relê térmico que protege o motor no caso de 

superaquecimento; Tração: por meio de cilindro hidráulico 2:1 com haste cromada dotada de 

polia de desvio acoplada ao cabo de suspensão de cabina; Botoeiras: 1 (uma) para cada pavimento 

com um botão de chamada (toque único); Botoeira da cabina: Montada no corrimão com botões 

de toque único, correspondente a subida e descida e uma chave interrutora de iluminação; Guias: 

um perfil U laminado em suporte metálicos que serão afixadas na parede; Rampas de 

acionamento: deverão ser fixas na cabine. 

 

III – QUESTIONAMENTO 2. 

 

3.1.    Solicitamos detalhamento da Cabine de Medição para abrigar a subestação 

aérea c/transformador 225 kva, de que trata o item de planilha 15.147. 

 

IV – RESPOSTA. 

 

4.1.    Consultada a área técnica, foi emitido expediente sobre a indagação de V. 

Sa. a qual passaremos a transcrever abaixo: 

 

DETALHAMENTO DA CABINE DE MEDIÇÃO 

 

Quadro geral de baixa tensão (QGBT-1), construído em perfis e chapas de aço, com a parte 

inferior vazada, para assentar sobre base de concreto vazada. Entrada de alimentação do quadro 

será com  dois  cabos  185mm2 por  fase,  neutro 185mm2,  terra  do sistema elétrico 185mm2. 

Deverá o QGBT-1 possuir barramentos de cobre de 80mmx10mm para as três fases, para o  neutro 

e para  terra, os barramentos devem ser pintados nas cores padronizadas. A  proteção geral será 

através de disjuntor tripolar de corrente nominal de 600A, capacidade de ruptura de 50kA. 

Deverão sair do QGBT-1, quatorze alimentações protegidas por disjuntores tripolares de 

capacidade de ruptura de 20kA, sendo uma saída de 25A-3P, nove saídas de 50A-3P, uma saída de 

40A 3P, uma saída de 63A-3P, uma saída de 200A-3P e uma saída de 250A-3P de  acordo com o 

diagrama unifilar e o quadro de carga apresentado no projeto. Os padrões de pintura e portas e 

fechaduras devem obedecer às normas técnicas ABNT, NEC e NEMA. 

 

Quadro geral de baixa tensão (QGBT-2), construído em perfis e chapas de aço, com a parte 

inferior vazada, para assentar sobre base de concreto vazada. Entrada de alimentação do quadro 

será com  dois  cabos 185mm2 por fase, neutro 185mm2, terra do sistema elétrico 185mm2. 

Deverá o QGBT-2 possuir barramentos de cobre de 80mmx10mm para as três fases, para o  neutro 

e para  terra, os barramentos devem ser pintados nas cores padronizadas. A proteção geral será 

através de disjuntor tripolar de corrente nominal de 600A, capacidade de ruptura de 50kA. 

Deverão sair do QGBT-2, quinze alimentações protegidas por disjuntores tripolares de capacidade 

de ruptura de 20kA, sendo uma saída de 40A-3P, nove saídas de 50A-3P, uma saída de 63A 3P, 

uma saída de  80A-3P, uma saída de 100A-3P, e duas saídas de 250A-3P, de acordo com o 

diagrama unifilar e o quadro de carga presentado no projeto. Os padrões de pintura e portas e 

fechaduras devem obedecer às normas técnicas ABNT, NEC e NEMA. 

 

DIAGRAMA UNIFILAR 

 

1. SUBESTAÇÃO PARA UMA UNIDADE CONSUMIDORA 
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1.1 Instalação com um só transformador 

1.1.1 Potencia nominal igual ou infertior a 225 KVA (127/220V) 

1.2  As demais informações do diagrama umifilar estão na prancha E – 09/13 

 

 
 

 

2. TRANFORMADOR 225 KVA 

 

                
3. INSTALAÇÃO AO TEMPO EM BANCADA, 225 KVA RAMAL AÉREO, PADRÃO 

TRIFÁSICO – MEDIÇÃO INDIRETA EM POSTE DE ACORDO COM A NTD (REDE 

CELPA) – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA DE 

DISTRIBUIÇÃO. 
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4.2.    Consideramos que as solicitações formuladas por V. Sa. são pertinentes, 

usaremos as respostas para cientificar os demais interessados no certame. 

 

4.2.    Por fim, dê-se ciência a empresa DECOL Engenharia e Comercio Ltda e 

encaminhe-se o presente esclarecimento para divulgação no site oficial da CPH, para 

acompanhamento social, obedecendo ao princípio da publicidade. 

 

Belém/PA, 04 de dezembro de 2012. 

 

 

Alex Marcelo Marques 

Presidente da CPL 

 

 

Keila Wirginia Malheiro Vale 

Membro da CPL 

 

 

Max Monteiro Martins 

Membro da CPL 


