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PROCESSO Nº 189.781/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 120/2022 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 189.781/2021- EMSERH  

Solicitante: PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

EIRELI 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para renovação da licença com suporte técnico de 

36 [trinta e seis] meses do sistema Veeam Backup Essentials Enterprise Plus 4 Socket bundle, 

renovação do suporte técnico de 36 [trinta e seis] meses do sistema VMWARE VSPHERE 6 

ESSENTIALS PLUS, Renovação da Garantia com suporte técnico do M640 e renovação da Garantia 

com suporte do VRTX AMBOS para 24 [vinte e quatro] meses, visando atender a necessidade do 

Servidor Dell EMC VRTX da Sede da EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO solicitado, via e-mail, pela 

empresa PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, 

devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação 

Eletrônica nº 120/2022 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 10/06/2022 às 09h00min foi redefinido para a abertura da 

sessão eletrônica, o prazo para qualquer pessoa física ou jurídica solicitar esclarecimentos referente 

ao instrumento convocatório em epígrafe findará dia 02/06/2022 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 18/05/2022, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA 



                                  EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
                                                 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 
Página 2 de 4 

PROCESSO Nº 189.781/2021 
 

FOLHA: ________________ 
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INFORMAÇÃO EIRELI solicitou esclarecimentos sobre o certame. Vejamos: 

 
 
A empresa Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI, 
inscrita no CNPJ Nº 12.007.998/0001-35, situada em Olinda/PE, vem 
tempestivamente através deste, solicitar ESCLARECIMENTO conforme termos 
abaixo: 
  
I. DO PROFISSIONAL NO ATO DA CONTRATAÇÃO 
“b) A Licitante deverá possuir pelo menos um técnico certificado no nível 
Veeam Certified Engineer Advanced: VMCE – Advanced. Fornecer declaração 
emitida pelo fabricante da solução ofertada, em papel timbrado, declarando que 
a proponente possui credenciamento do mesmo para instalação, configuração e 
prestação de suporte técnico da solução.” 
Por se tratar de profissional especialista no assunto com registro no conselho 
profissional, nem todas as empresas têm de forma permanente em seu quadro 
todos os especialistas de todas as áreas e com todas as certificações. 
Também é possível verificar que já existe decisão do TCU contra essa prática. 
Acórdão 12879/2018 - Primeira Câmara      Data da sessão 16/10/2018 
Relator AUGUSTO SHERMAN                      Área Licitação 
Tema Qualificação técnica                         Subtema Exigência 
Enunciado. Configura restrição ao caráter competitivo da licitação a exigência, 
para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional (art. 30, § 1º, 
inciso I, da Lei 8.666/1993), da demonstração de vínculo societário ou 
empregatício, por meio de carteira de trabalho, do responsável técnico com a 
empresa licitante, sendo suficiente a comprovação da disponibilidade do 
profissional mediante contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista 
e regido pela legislação civil. 
Assim, ao invés da apresentação de profissional certificado no quadro de 
funcionário da Licitante, pode-se exigir uma Declaração de Compromisso de 
apresentação dos profissionais com as devidas certificações e experiência 
necessárias no ato da assinatura do contrato, ou seja, a apresentação de 
Profissionais Certificados integrantes no quadro de funcionários da Licitante, 
deve ser realizada apenas no ato da assinatura do contrato, sendo aceitos 
profissionais certificados cuja contratação se dê por prestação de serviço, sem 
vínculo trabalhista com a Licitante. 
Estão corretos os nossos entendimentos? 
 

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 Tecnologia da Informação – GTI/EMSERH, o qual possui 

conhecimento técnico a respeito do objeto a ser adquirido. Assim, a decisão aqui proferida é 

fundamentada na manifestação do referido setor. 

O setor competente, através do Despacho Administrativo colacionado aos autos às fls. 

191-191v, esclareceu o questionamento suscitado. Observemos: 

 
Preliminarmente, cumpre ressaltar que esta manifestação toma por base, 
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exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos do 
processo administrativo em epigrafe e que diz respeito aos aspectos técnico-
administrativos, não adentrando em aspectos de natureza eminentemente 
jurídica.  
Inconformada com os termos do edital a empresa PISONTEC SOLUTIONS 
requereu esclarecimento o edital, solicitando explicações sobre alguns pontos 
anotados abaixo: 
 
 

Questionamento 1 
 

I. DO PROFISSIONAL NO ATO DA CONTRATAÇÃO 

 

"b) A Licitante deverá possuir pelo menos um técnico certificado no nivel Veeam 

Certified Engineer Advanced: VMCE- Advanced. Fornecer declaração emitida pelo 

fabricante da solução ofertada, em papel timbrado, declarando que a proponente 

possui credenciamento do mesmo para instalação, configuração e prestação de 

suporte técnico da solução.”  

Por se tratar de profissional especialista no assunto com registro no conselho 

profissional, nem todas as empresas têm de forma permanente em seu quadro. todos 

os especialistas de todas as áreas e com todas as certificações. 

Também é possível verificar que já existe decisão do TCU contra essa prática. 

Acórdão 12879/2018 - Primeira Câmara  Data da sessão 16/10/2018 

Relator AUGUSTO SHERMAN              Área Licitação 

Tema Qualificação técnica                   Subtema Exigência 

 

Enunciado. Configura restrição ao caráter competitivo da licitação a exigência, para 

fins de comprovação da capacidade técnico-profissional (art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 

8.666/1993), da demonstração de vínculo societário ou empregatício, por meio de 

carteira de trabalho, do responsável técnico com a empresa licitante, sendo suficiente 

a comprovação da disponibilidade do profissional mediante contrato de 

prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil. 

 

Assim, ao invés da apresentação de profissional certificado no quadro de funcionário 

da Licitante, pode-se exigir uma Declaração de Compromisso de apresentação dos 

profissionais com as devidas certificações e experiência necessárias no ato da 

assinatura do contrato, ou seja, a apresentação de Profissionais Certificados 

integrantes no quadro de funcionários da Licitante, deve ser realizada apenas 

no ato da assinatura do contrato, sendo aceitos profissionais certificados cuja 

contratação se dê por prestação de serviço, sem vínculo trabalhista com a 

Licitante. 

Estão corretos os nossos entendimentos? 

 

Resposta 
Analisando a argumentação entendemos que o questionamento na qual a empresa 

PISONTEC SOLUTIONS, é considerada procedente, a Gerência de Tecnologia da 

Informação GTI reconhece que o subitem 12.3., alínea "b", irá restringir a 

competividade entre os licitantes, assim afastado os princípios que gerem a 

administração pública. Nesse sentido, solicitamos aos setores as seguintes 

modificações: 

Onde se lê: 

12.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

(...) 

"b) A Licitante deverá possuir pelo menos um técnico certificado no nível Veeam 

Certified Engineer Advanced: VMCE - Advanced. Fornecer declaração emitida pelo 

fabricante da solução ofertada, em papel timbrado, declarando que a proponente 

possui credenciamento do mesmo para instalação, configuração e prestação de 

suporte técnico da solução." 
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Leia-se: 

(...) 

"b) A Licitante deverá possuir pelo menos um técnico certificado no nível Veeam 

Certified Engineer Advanced: VMCE - Advanced. Fornecer declaração emitida pelo 

licitante da solução ofertada, em papel timbrado, declarando que a proponente possui 

credenciamento do mesmo para instalação, configuração e prestação de suporte 

técnico da solução.” 

(...) 

 
Convém esclarecer que a vinculação ao ato convocatório, princípio fundamental 
das licitações, determina que os atos sucessivos do certame acordem com os 
dispositivos do edital. Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrela tanto a 
Administração, que estará estritamente subordinada aos seus próprios atos, 
quanto às concorrentes sabedoras do inteiro teor do certame. 
Por conseguinte, a Administração e as licitantes ficam restritas ao disposto no 
Edital, quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento 
e ao contrato. Todos os atos decorrentes do procedimento licitatório, por óbvio, 
vincular-se-ão ao contrato. 
 

Portanto, conforme manifestação da Gerência de T.I./EMSERH, o 

questionamento suscitou a necessidade de alteração do edital, o qual será corrigido 

através de errata a ser publicada no sítio eletrônico da EMSERH. 

 

IV – DA DECISÃO 

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

cláusulas editalícias, e a nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 120/2022 será 

publicada nos meios oficiais. 

 

      

 

 São Luís – MA, 30 de maio de 2022. 

 
Vinicius Boueres Diogo Fontes 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 3.844 

 
 

 
De acordo: 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 536 
 


