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PROCESSO Nº 117.152/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

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

Processo Administrativo nº: 117.152/2020 – EMSERH  

Impugnante: VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 

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 

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, 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 04/01/2021, ou seja, no prazo legal, o pedido é tempestivo. 
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FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em síntese, a empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA solicita 

esclarecimentos referentes aos descritivos dos itens 2 e 3. Vejamos: 

 

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 

21.997.155/0001-14, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de VSa., 

com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do 

edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as 

informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e 

solicitar o que segue: 

Uma vez que o edital não se faz claro quanto à tributação, questionamos se no 

preço da proposta a ser cadastrada e nos lances deverá ou não ser incluso o 

DIFAL (diferencial de alíquota) do ICMS? 

Solicitamos esclarecimentos, acerca da modalidade de garantia a ser prestada 

para os equipamentos dos itens 08 e 09 (Monitor 21’). Tal garantia será on site 

ou balcão? 

Após leitura do Edital, identificamos divergência no modo de disputa. No 

Preâmbulo do Edital, consta a informação que o modo de disputa será o ABERTO. 

Já no subitem 9.11 do Edital, consta a informação que o fechamento será 

ALEATÓRIAMENTE. Pedimos esclarecer, qual será o modo de disputa para o 

Pregão em tela? 

Identificamos divergência no quantitativo para os equipamentos dos itens 15 

(Nobreak). No edital - Anexo II, consta que para o item 15 será 180 unidades. 

Entretanto, no sistema temos a informação que para o item 15 serão apenas 20 

unidades. Pedimos que seja feita a correção no sistema Licitações-e. 

Desde já, agradecemos pela atenção. 

 

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 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. 178, 

esclareceu o questionamento 2 suscitado pela empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA. Observemos: 

 

O processo foi recepcionado por esta Gerência de TI visando esclarecimentos 

acerca das condições garantia a serem prestada para os equipamentos dos itens 

08 e 09 constante no e-mail fls. 169, tal garantia será on site. 

Em relação ao questionamento 01, a empresa deverá observar os itens 7.3 alínea “a” 
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e 7.12 do edital, onde consta que nos preços ofertados deverão ser considerados todas as 

despesas incidentes sobre o objeto, inclusive os tributos. Vejamos: 

 
7.3. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá: 

a) Consignar o(s) preço(s) proposto(s) para o(s) item(s) ofertado(s) em real(s), 

junto ao(s) qual(is) considerar-se-ão todas as despesas incidentes sobre o objeto 
licitado (tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza); 

7.12. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os 
custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições 

e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto desta Licitação. 

 
Em relação ao modo de disputa, informamos que será menor preço por item, 

conforme item 11.1 do edital, haja vista que o subitem 9.11 trata especificamente da etapa de 

lance. 

Por último, sobre a divergência dos quantitativos constantes do Anexo II e 

Licitações-e, informamos que serão feitas as correções nos quantitativos do item 15 

inseridos no sistema. 

 

IV – DA DECISÃO 

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

cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 231/2020. 

    

 São Luís – MA, 08 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 nº 7.327 


