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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS nº 004 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004 DE 2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 DE 2020 

 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA, órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 

54.332.390/0001-26, com sede na Avenida Vaticano, nº 1135, Jardim Pilar, neste ato, através do 

Pregoeiro do processo licitatório acima em epígrafe, vem prestar os esclarecimentos solicitados pelo sr. 

CONRADO CICERO, da empresa TECAUT, nos termos abaixo: 

 
 
 
 

1) Podem ser utilizados módulos de 144 células? 

 

R: Sim, podem ser utilizados módulos de 144 células, conforme sinalizado no EDITAL, Anexo I – 

Termo de Referência, item 2.3.1. 

 

 
2) Pode ser utilizado transformador caso os inversores sejam trifásicos ou 

necessariamente os inversores tem que ser monofásico 220V? 

 

R: Sim, podem ser utilizados transformadores para adequação da tensão de funcionamento dos inversores. 

 
 
 

3) Alguns inversores não necessitam de string box, ainda assim será necessário a instalação 
das mesmas? 

 

R:  Sim, deverão ser fornecidos e instalados as string box AC/DC, conforme exigido no EDITAL, Anexo 

I – Termo de Referência, itens 2.5 e 2.6. 

 
 

4) Os inversores necessariamente devem possuir display digital para configuração e 

monitoramento? Visto que muitos dos inversores são configurados via aplicativo no celular 
e não possuem o display digital para configuração. 

 
 R:        Os inversores a serem fornecidos devem vir necessariamente com display, conforme sinalizado 

no Edital, Anexo I – Termo de Referência,  item 2.4.17.  
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Itapeva, 11 de Novembro de 2020 

 

 
SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS 

Pregoeiro 
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