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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: DATEN 

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 

DATEN, 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 27/01/2021 e o certame estava adiado até ulterior deliberação, o pedido é 

tempestivo. 
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PROCESSO Nº 117.152/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em síntese, a empresa DATEN solicita esclarecimentos referentes aos descritivos dos 

itens 2 e 3. Vejamos: 

 

“ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

4. DO LOCAL E PRAZOS 

4.2. Prazo estipulado para a entrega do objeto, em conformidade com o Termo 

de Referência e OF/OS: Até 15 (quinze) dias corridos, a contar da emissão da 

Ordem de Fornecimento/Serviço;” 

Neste sentido, ressaltamos que os equipamentos licitados não são produtos 

"padrão de mercado" que seriam encontrados previamente disponíveis nos 

estoques dos fabricantes; pelo contrário, trata-se de equipamentos específicos, 

fabricados conforme demanda e especificação do cliente. O processo de 

fabricação compreende as etapas de aquisição de matéria prima, planejamento 

da produção, a produção propriamente dita, testes de produção e controle de 

qualidade, faturamento e transporte, cujos prazos somados resultam, em média, 

em 45 (quarenta e cinco) dias desde o recebimento do pedido até a entrega ao 

cliente, prazo este incompatível com o prazo máximo de entrega estabelecido em 

Edital. Se o fornecedor possuísse todos os insumos em fábrica no momento do 

recebimento do pedido seria possível realizar a entrega dos equipamentos em  

15 (quinze) dias corridos,   contudo, diante disto, se torna totalmente inviável e 

arriscado para o fornecedor manter insumos em estoque. Por todo o exposto, e 

para garantir a economicidade do certame, permitindo a participação de um 

maior número de fornecedores, solicitamos que o prazo máximo de entrega seja 

confirmado e estabelecido em 45 (quarenta e cinco) dias. 

Pergunta 02 – No quesito  EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS ORIGINAIS: 

Considerados os relevantes fundamentos lançados antes, esse órgão permitirá, 

com base na validade reconhecida para a assinatura eletrônica em todos os 

âmbitos (inclusive no processo judicial eletrônico) e também nos dispositivos e 

na expressa previsão de racionalização de procedimentos administrativos da Lei 

13.726/2018, que as licitantes interessadas nesse Pregão Eletrônico apresentem 

suas propostas técnicas, de preços e demais documentação, pela via eletrônica, 

desde que assinada digitalmente através da estrutura de chaves pública e 

privada, dispensando a apresentação desses mesmos documentos pelo meio 

físico (de papel)? 

Pergunta 03 - No quesito da Nota Fiscal? 

O atual processo licita os componentes CPU, Monitor, Teclado e Mouse de forma 

conjunta (único item). Considerando que os citados componentes possuem 

diferentes classificações fiscais e diferentes tributações, obedecendo o 

determinado pelo  Artigo 413 Inciso IV do regulamento de IPI Decreto 

7.212/2010, entendemos que será permitido a emissão da nota fiscal destacando 

cada componente separadamente permitindo que seja aplicada a classificação 

fiscal e tributação de cada item separadamente, sendo a soma total dos itens 

correspondente ao valor do item licitado.  Está correto nosso entendimento? 

 

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.  
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PROCESSO Nº 117.152/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

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. 183, 

esclareceu os questionamentos da empresa DATEN. Observemos: 

 
DATEN TECNOLOGIA LTDA 

1. No PRAZO DE ENTREGA, subitem 4.2. do Termo de Referência em anexo 
ao Edital de Licitação. 

Em resumo a empresa justifica a alteração no prazo da empresa de 15 (quinze) 

dias corridos para 45 (quarenta e cinco) dias corridos, pois os equipamentos 
licitados não são produtos “padrão de mercado”. A empresa alega que são 

produtos específicos, fabricados conforme demanda e especificação do cliente. 
Em resposta a Gerência de Tecnologia da Informação entende que a dilação do 

prazo estipulado no Edital, não seria viável para a EMSERH, visto que, existe a 

necessidade do fornecimento o mais breve possível desses equipamentos. 
Entendemos que os produtos licitados são comuns do mercado, sendo assim, o 

prazo de 15 (quinze) dias corridos é um tempo hábil para entrega desse objeto. 
Decidimos INDEFERIR o pedido da empresa. 

2. Em relação aos documentos originais 

A Gerência de Tecnologia da Informação analisou o pedido da empresa com base 
legal na Lei 13726/18, que trata do institui o Selo de Desburocratização e 

Simplificação que racionaliza atos e procedimentos administrativos. Nesse 
sentindo a própria Lei 13.303/2016 e o Regulamento de Interno de Licitações e 

Contratos já traz em seu conceito os princípios para desburocratização das 
Estatais. 

3. Questionamento da NOTA FISCAL 

O atual processo licita os componentes CPU, Monitor, Teclado e Mouse de forma 
conjunta (único item). Considerando que os citados componentes possuem 

diferentes classificações fiscais e diferentes tributações, obedecendo o 
determinado pelo Artigo 413 Inciso IV do regulamento de IPI Decreto 

7.212/2010, entendemos que será permitido a emissão da nota fiscal destacando 

cada componente separadamente permitindo que seja aplicada a classificação 
fiscal e tributação de cada item separadamente, sendo a soma total dos itens 

correspondente ao valor do item licitado.  Está correto nosso entendimento? 
Primeiramente cabe ressaltar que o Edital de Licitação nº 231/2020, faz 

referencia a MENOR PREÇO POR ITEM, ou seja, o questiomento acerca de único 
item é descabido, não existe esse entendimento no edital. Sobre a informação 

da composição da Nota Fiscal, a Gerência de TI entende que cada item que a 

empresa vencedora obter na licitação, deverá consta informação acerca de taxas 
e impostos (de acordo com sua localidade), descrição do produtos e somatório 

da nota, ou seja, esta correto o entendimento da empresa.  
  

Portanto, conforme manifestação da Gerência de TI, não merecem 

prosperar os questionamentos suscitados pela empresa.  
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PROCESSO Nº 117.152/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

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 


