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Re: Pedido de Esclarecimento ‐ 02/2016 ‐ PRODAM
Setor de Licitacoes
qua 04/05/2016 12:46
Para:Vinicius

Pocci Silva <vinicius.pocci@legrand.com.br>;

Cc:Fernando

Silva Gatti <Fernando.Gatti@LEGRAND.COM.BR>;

 2 anexos ﴾507 KB﴿
AVISO NOVA DATA DA LICITAÇÃO.pdf; ERRATA02.pdf;

Prezado,
Em virtude do acato de seu argumento, informamos que houve nova errata e consequentemente nova
data da sessão.
Segue anexos.
Paula Tavares
Processamento de Dados Amazonas S.A
Secretária da Comissão de Licitação
Tel: (92) 2121‐6535/6449

De: Vinicius Pocci Silva <vinicius.pocci@legrand.com.br>
Enviado: segunda‐feira, 2 de maio de 2016 16:14:26
Para: Setor de Licitacoes
Cc: Fernando Silva Ga⁶
Assunto: Pedido de Esclarecimento ‐ 02/2016 ‐ PRODAM

Prezado Sr. Pregoeiro:
Venho por meio deste, respeitosamente solicitar, consoante lhe faculta a legislação per��nente do
sobredito Edital de Nº 02/2016, o devido ESCLARECIMENTO sobre disposição con��da no Anexo 1 ‐
Termo de Referencia, conforme adiante se especiﬁca:
1º Ques��onamento:
Pede‐se:
3. NORMAS TÉCNICAS 3.1. O sistema UPS deverá ter projeto, caracterís��ca e ser ensaiado de acordo
com a NBR 15014:2003 – Conversor a semicondutor – Sistema de alimentação de potência ininterrupta,
com saída em corrente alternada (nobreak) – Terminologia.
3.2. O equipamento deverá ser cer��ﬁcado por órgão competente e no ato do recebimento deverá ser
apresentado laudo que atesta sua cer��ﬁcação.
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Pergunta:
Sr. Pregoeiro, a NBR 15014:2003 não se trata de uma NBR com determinação de valores técnicos que os
equipamento deve seguir e não geram uma padronização dos equipamentos.
Esta NBR é somente uma norma terminológica, ou seja, explica aos fabricantes e usuários os ��po de
nobreaks que existem no Brasil e como eles devem ser classiﬁcados. Esta norma
Não gera uma cer��ﬁcação de empresas e não é realizado nenhum teste em laboratório baseando‐se
nessas normas técnicas.
Diante do exposto a solicitação de laudo e cer��ﬁcação poderá ser anulado por não exis��r de fato
nenhum fabricante que apresente esta documentação?
Poderá ser apresentado em vez disso a ISSO 9001?

Ficamos no aguardo de um breve retorno
A

Vinicius POCCI
Vendas Governo
+55 11 4075‐7708
+55 11 2575‐3500
www.sms.com.br

Ce message, ainsi que tous les fichiers joints à ce message, peuvent contenir des informations sensibles et/ ou
confidentielles ne devant pas être divulguées. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message (ou que vous recevez
ce message par erreur), nous vous remercions de le notifier immédiatement à son expéditeur, et de détruire ce
message. Toute copie, divulgation, modification, utilisation ou diffusion, non autorisée, directe ou indirecte, de tout
ou partie de ce message, est strictement interdite.
This email, and any document attached hereby, may contain confidential and/or privileged information. If you are
not the intended recipient (or have received this email in error) please notify the sender immediately and destroy
this email. Any unauthorized, direct or indirect, copying, disclosure, distribution or other use of the material or parts
thereof is strictly forbidden.
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