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PROCESSO Nº 117.512/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 231/2020 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 117.152/2020 – EMSERH  

Impugnante: SMS 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a aquisição de SUPRIMENTOS DE 

INFORMÁTICA, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela 

EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto, via e-mail, por 

SMS, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação 

Eletrônica nº 231/2020 que objetiva alteração deste.  

De acordo com os itens 5.1, 5.1.1, 5.2 do Edital, os pedidos de esclarecimentos 

referentes ao processo licitatório em comento deverão ser enviados a Comissão de Licitação e/ou 

Agente de Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública.  

Considerando que o dia 13/01/2021 às 09h00min foi o definido para a abertura 

da sessão eletrônica, o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica pudesse solicitar 

esclarecimentos referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 06/01/2021 

às 18h00min, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

Ressalta-se ainda que o prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da licitação previsto no edital está em consonância com o disposto no §2º do art. 65 

do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, senão vejamos: 

 

Art. 65. (omissis) 
§2° Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar ou solicitar 

esclarecimentos ao edital de licitação, por irregularidade na aplicação deste 
Regulamento, protocolando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura da licitação, devendo a EMSERH julgar e responder à 

impugnação, em até 03 (três) dias antes da realização da sessão. 
 

Com efeito, tendo em vista que o pedido de esclarecimento foi interposto 

no dia 16/02/2021, e o certame se encontra adiado até ulterior deliberação, o pedido 

é tempestivo. 
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PROCESSO Nº 117.512/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa SMS solicita esclarecimentos acerca das especificações 

técnicas do objeto. Vejamos: 

 
Venho por meio deste, respeitosamente solicitar, consoante lhe faculta a 

legislação pertinente do sobredito edital de Nº 231/2020, o devido 

ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no ANEXO I – A – DOS 
QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO POR ITEM, 

conforme adiante se especifica: 
1º Questionamento: 

Item 13: Nobreak 1.500 VA  

(Item 15 e 16 - Licitações-e) 
Pede-se: 

Tolerância na faixa de tensão de entrada em, no mínimo, ± 15%, ou seja, entre 
98 Volts ~ 253 

Esclarecimento:  
Como é de conhecimento, uma faixa de tensão de entrada não pode ter uma 

variação muito alta para não gerar ruídos na rede elétrica, distorções harmônicas 

e problemas na regulação de sub e sobretensão. Neste caso, estamos falando de 
uma variação de quase 200 volts, o que é muito para um nobreak deste porte.  

Pergunta:  
Diante do exposto, serão aceitos equipamento cuja faixa de variação da tensão 

seja entre 89 a 140 (rede 115V~) e 175 a 260 (rede 220V~)?  

2º Questionamento: 
Item 13: Nobreak 1.500 VA  

(Item 15 e 16 - Licitações-e) 
Pede-se: 

Tipo de conexão de saída de, no mínimo,08 (oito) tomadas de padrão NBR 
14136:2002 

Esclarecimento:  

Com a implantação da NBR14136 e considerado que o equipamento é de baixa 
potência (975W/1500VA), é recomendado por uma questão de segurança, que 

o número de tomadas sejam limitados para não ocorrer problemas de sobrecarga 
no nobreak ao ser ligado pelo usuário, que pode utilizada as tomadas 

sobressalentes para ligar outros tipos de cargas e dessa maneira gerando 

problemas de manutenção no equipamento.  O padrão de tomadas utilizado pelos 
fabricantes de nobreaks de baixa potência é de no máximo 4 a 6 tomadas de 

saída.  
Pergunta:   

Sendo que a grande parte dos fabricantes utiliza para equipamentos de pequeno 

porte uma quantidade baixa de tomadas no novo padrão conforme a NBR 14136 
para segurança do usuário, serão aceitos equipamentos de 4 até 6 tomadas de 

saída? Em caso de negativa, serão aceitas extensões para se atingir ao número 
de tomadas desejadas?  

Favor acusar o recebimento deste pedido. 
Ficamos no aguardo de um breve retorno. 

 

Diante do pedido acima transcrito, passa-se a análise do mérito. 
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PROCESSO Nº 117.512/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas disposições da Lei 

Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.  

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto os autos foram remetidos 

ao setor competente, Gerência de TI, o qual possui conhecimento técnico a respeito do objeto a 

ser adquirido. Assim, a decisão aqui proferida é fundamentada na manifestação do 

referido setor. 

A Gerência de TI, através do Despacho Administrativo colacionado às fls. 208, 

esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa SMS. Observemos: 

 

Pede-se: 

Tolerância na faixa de tensão de entrada em, no mínimo, ± 15%, ou seja, entre 

98 Volts ~ 253 

Esclarecimento:  

Como é de conhecimento, uma faixa de tensão de entrada não pode ter uma 

variação muito alta para não gerar ruídos na rede elétrica, distorções harmônicas 

e problemas na regulação de sub e sobretensão. Neste caso, estamos falando de 

uma variação de quase 200 volts, o que é muito para um nobreak deste porte.   

Pergunta:  

Diante do exposto, serão aceitos equipamento cuja faixa de variação da tensão 

seja entre 89 a 140 (rede 115V~) e 175 a 260 (rede 220V~)?  

Em analise ao questionamento da empresa, a Gerência de Tecnologia da 

Informação vem esclarecer que, exigimos em edital o mínimo de ± 15% de 

variação de voltagem. Nesse sentindo e considerando a localização da EMSERH 

sua voltagem padrão de 220v, com faixa de regulação de entrada 187v a 253v 

mínimos. 

Em caso em tela, o produto da empresa apresenta variação de 175v a 260v 

(acima de 15%) dentro dos padrões exigidos em edital, ou seja, os equipamentos 

deverão ser aceitos.  

Pede-se: 

Tipo de conexão de saída de, no mínimo,08 (oito) tomadas de padrão NBR 

14136:2002 

Esclarecimento:  

Com a implantação da NBR14136 e considerado que o equipamento é de baixa 

potência (975W/1500VA), é recomendado por uma questão de segurança, que o 

número de tomadas sejam limitados para não ocorrer problemas de sobrecarga 

no nobreak ao ser ligado pelo usuário, que pode utilizada as tomadas 

sobressalentes para ligar outros tipos de cargas e dessa maneira gerando 

problemas de manutenção no equipamento.  O padrão de tomadas utilizado pelos 

fabricantes de nobreaks de baixa potência é de no máximo 4 a 6 tomadas de 

saída.  

Pergunta:   

Sendo que a grande parte dos fabricantes utiliza para equipamentos de pequeno 

porte uma quantidade baixa de tomadas no novo padrão conforme a NBR 14136 

para segurança do usuário, serão aceitos equipamentos de 4 até 6 tomadas de 
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PROCESSO Nº 117.512/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

saída? Em caso de negativa, serão aceitas extensões para se atingir ao número 

de tomadas desejadas?  

Ratificamos a necessidade da especificação do item, conforme consta no Edital. 

Sendo que não deveram ser aceito extensões ou qualquer tipo instrumento para 

atingir o mínimo exigindo no edital. 

Depreende-se que diante das informações proferidas pela Gerência de TI, 

os esclarecimentos não suscitaram a necessidade de alteração do edital. 

 

IV – DA DECISÃO 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, mantém-se inalteradas as 

cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 231/2020, no entanto, a nova data de 

abertura do certame será publicada nos meios oficiais. 

             

 São Luís – MA, 19 de fevereiro de 2021. 

 
Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 528 

 
De acordo: 
 
Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 7.327 


