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Pessoal, em complemento ao já solicitado anteriormente, e após tomar conhecimento do Estudo Técnico Preliminar,
apresentamos abaixo novas solicitações de esclarecimento. 1) No que diz respeito ao termo de referência das baterias
observamos divergências significativas entre as especificações listadas no Estudo Técnico Preliminar e aquelas que constam
do Edital de Licitação. Exemplos: a. Vaso Transparente/translúcido b. Selada x Eletrólito livre c. Elemento 2V ou monobloco
12V d. Capacidade de descargas de no mínimo 1000 ciclos à 80% de profundidade e. Regulada por válvula f. Selo Inmetro
g. Garantia de fábrica 2 anos 2) Diante do exposto solicitamos definir claramente os requisitos técnicos mínimos solicitados
afinal as baterias são os elementos mais críticos de um sistema solar fotovoltaico 3) As baterias comumente utilizadas no
Brasil como sendo estacionárias (exemplo: Moura ou Freedom) não são baterias reguladas por válvula. Baterias reguladas
por válvula VRLA são modelos totalmente selados o que não é uma característica da Moura ou Freedom 4) Pelos
quantitativos indicados no Estudo Técnico Preliminar (que não constam do Edital) são requeridas 4 monoblocos de 220Ah
por miniusina e 3 (três) painéis solares de 340Wp. São 440Ah 24V por sistema de armazenagem. Calculamos portanto que
a descarga diária estimada do banco de baterias será da ordem de 25%. Nesta condição operacional dificilmente uma
bateria Moura ou Freedom irá alcançar mais do que 1100 ciclos de vida útil. É menos do que 3 anos. 5) No Estudo Técnico
Preliminar não é descrito nenhum serviço de manutenção preventiva a ser prestado pela empresa contratada. Fala-se
apenas de garantia dos serviços de 1 ano, o que é insuficiente. O insucesso de todos os projetos de eletrificação rural com
energia solar no Brasil nos últimos 30 anos decorreu quase que totalmente pela falta de manutenção. O edital deveria
prever ao menos 1 visita anual em cada um dos sistemas instalados por 3 anos consecutivos, sendo que na última deveria
ser incluída a troca do banco de baterias para mais 3 anos de duração (caso seja mantida a especificação de uma bateria
tipo Moura ou Freedom) 6) O Edital não menciona nada sobre sobressalentes, o que é algo preocupante. Os controladores
de carga e inversores são elementos sensíveis. Depois de 2-3 anos podem começar a apresentar defeito em cascata. E sem
reposição o projeto vai colapsar. 7) Na parte de habilitação do edital não observamos a exigência do registro da empresa
proponente junto ao CREA já que o tipo de serviço/fornecimento a ser contratado é exigência do Conselho de Engenharia
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