
 

 
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I 

PROCESSO ASF Nº 063/2022 

COLETA DE PREÇO Nº 013/2022 

1) Em relação aos lotes contemplados de uso em stand by e utilização 
ininterrupta de 12 horas solicitamos a separação dos lotes devido as 
peculiaridades do fornecimento e impossibilidade de realização de 

precificação, avaliação prévia do local e previsão de atendimento.  
 

R: Será mantido Lote Único 
 

2) A quantidade de cabos a ser considerado deve ser de 25 metros. Caso 

haja necessidade de utilização de metragem maior deverá ser cobrado 
como custo adicional ou fornecido pela ASF.  

 
R: Sim, a CONTRATANTE fornecerá os cabos excedentes, conforme disposto 

no item 2.13 da CLÁUSULA SEGUNDA da Minuta de Contrato, in verbis:   

2.13 Para instalações que exijam mais de 25 (vinte 

e cinco) metros de cabo, a CONTRATANTE deverá 
pagar o valor referente à quantidade de cabos 
excedente e estes deverão ser restituídos à 

CONTRATANTE após o término do período de 

utilização do gerador. 

 
3) A cláusula 2.8, em caso de acréscimo de unidade, só poderá ser 

executada mediante aditivo contratual para atualização de valores.  
 

R: Não haverá atualização de valores, conforme disposto no item 4.3 da 
cláusula quarta os preços não sofrerão reajustes, devendo se manter 
imutável ao longo da vigência do contrato. No entanto conforme disposto no 

item 2.8 da CLÁUSULA SEGUNDA da Minuta de Contrato, in verbis:   

2.8 A CONTRATANTE poderá solicitar Acréscimo ou 
Supressão de unidades de saúde administradas 
pela CONTRATANTE, presentes ou futuras ou, 

ainda, haver acréscimo ou supressão dos 
quantitativos ao logo da vigência contratual, por 

intermédio de Ordem de Serviços. 

4) Declinamos da cláusula contendo o prazo limite de 3 (três) horas de 

utilização por impossibilidade de atendimento, favor solicitar a retirada 
ou o aumento deste prazo.  
 

R. Prazo será mantido, tendo em vista da natureza do objeto. 
 



 

 
 

 

5) Em caso de utilização de equipamentos 24 horas será realizado aditivo 
com os custos referentes a instalação e locação, incluso combustível 

do novo equipamento locado. 
 

R: Não será realizado aditivo e sim Ordem de Serviço, conforme item 2.8  da 
minuta do contrato, pois conforme memorial descritivo para utilização de 
equipamentos 24 (horas)serão solicitados 02 (dois) equipamentos quando 

necessária a instalação de mais um equipamento para uso de backup(*) , 
incluindo toda a infraestrutura elétrica necessária ao perfeito funcionamento 

do sistema: cabos elétricos com as seções nominais compatíveis com a 
potência instalada com isolação e 750 Volts, sendo o mínimo 25mts de linha 
de cabos elétricos,  incluindo terminais de conexão, barramentos, protetor 

horizontal para cabos, chave reversora e todos os demais itens necessários 
ao perfeito funcionamento do equipamento para funcionamento em regime 

ininterrupto incluindo toda a infraestrutura elétrica necessária ao perfeito 
funcionamento do sistema. (*) quando necessária a instalação de mais um 
equipamento para uso de backup, isso é em caso de locação de 2 

equipamentos para uso por 24 horas, a CONTRATADA deverá disponibilizar 
os equipamentos para a interligação da redundância. 

 
6) O prazo de substituição do equipamento poderá ser modificado desde 

que não ocorra casos fortuito ou força maior. 

 
R. Não foi possível responder, por ausência de clareza no questionamento.  

 


