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PROCESSO Nº 17.237/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 128/2021 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 17.237/2021 – EMSERH  

Impugnante: TECNOGERA – LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE GRUPO DIESEL GERADOR 

PARA O HOSPITAL DE PEDREIRAS/MA. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

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

TECNOGERA – LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A, devidamente qualificado na peça 

inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 128/2021 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 19/05/2021 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 12/05/2021 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 11/05/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

 

Em resumo, a empresa TECNOGERA – LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA 

S/A solicita esclarecimentos sobre a proposta de preços. Vejamos: 

 
QUANTO AO REGIME DE UTILIZAÇÃO : 
De acordo com o termo de referência, o grupo gerador solicitado será acionado na falta 
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de energia da concessionaria. Tal entendimento está correto? 
Se caso o gerador for acionado (utilizado),  informar quantas horas será utilizado por dia 
? e como ficará o pagamento das horas adicionais? 
QUANTO A MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO “IN LOCO”: 
A responsabilidade de mão de obra de operação e acompanhamento in loco do grupo 
gerador será da CONTRATADA ou CONTRATANTE? 
QUANTO AO FORNECIMENTO E LOGISTICA DO DIESEL: 
A responsabilidade de fornecimento e logística do diesel será da CONTRATADA ou 
CONTRATANTE? 
QUANTO AO FORNECIMENTO DE CABOS PARA INSTALAÇÃO: 
No escopo técnico em anexo,  não informa a quantidade de cabos para a instalação. 
Sendo assim, esclarecer: 
Qual é a distância linear (gerador – QTA – painel) de cabos necessários para a instalação 
do grupo gerador?   
A instalação dos cabos será de forma horizontal ou vertical? 
Haverá instalação subterrânea ou aérea ? 
QUANTO A CARGA A SER ALIMENTADA: 

Informar a real carga a ser alimentada do gerador solicitado. 
Os locais de instalação possuem  carga crítica (UTI, centro cirúrgico, sala de emergência, 
etc)? 
O gerador licitado será exclusivo para atendimento as cargas críticas (UTI, centro 
cirúrgico, sala de emergência, etc)? 
Os locais de instalação possuem  gerador próprio ou o gerador locado será fonte de 
energia primaria ? 
QUANTO A ÁREA DISPONIVEL PARA INSTALAÇÃO: 
O escopo técnico em anexo está  muito “vago” de informações técnicas, não menciona os 
detalhes técnico e nem os detalhes de condições de local de instalação do grupo gerador, 
sendo assim, disponibilizar fotos do local. 

 

Diante do pedido acima transcrito, passa-se a análise do mérito. 

 

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 Engenharia e Manutenção, cujo 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 Engenharia e Manutenção, através do Despacho Administrativo colacionado 

às fls. 127, esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa TECNOGERA – LOCAÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A. Observemos: 

 
1. O grupo motor gerador (GMG) entrará em operação somente mediante interrupção 

do fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária, e ou, durante a 
manutenção preventiva. Não há como prever quantas horas o GMG vai ser utilizado 
por dia, uma vez que a locação é para uso emergencial. 

2. A contratada deverá dispor de equipe técnica para operação e acompanhamento do 
GMG in loco. 

3. A contratada será responsável pelo abastecimento do diesel do GMG. 
4. Para atender a solicitação do 4º e 6º questionamento, a referida empresa deverá 

realizar visita técnica no local, conforme item 8, do Termo de Referência. 
5. A carga total demandada é de aproximadamente 450 KVA. O GMG deverá atender a 
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carga total do Hospital, cargas emergenciais (Centro Cirúrgico, UTI, Usinas de Gases 
Medicinais e etc.) e não emergenciais. 

 

Portanto, conforme manifestação da Gerência de Engenharia e Manutenção, o 

questionamento não suscitou 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 128/2021, no entanto, a nova data de abertura será 

publicada nos meios oficiais. 

            

 São Luís – MA, 21 de maio 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 


