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PROCESSO Nº 43.658/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 233/2022 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 43.658/2022- EMSERH  

Solicitante: SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 

Licitações - e nº 966642 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 

COMPLETOS PARA USO, COM MONITOR, MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR, VISANDO ATENDER 

ÀS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DO IDOSO IMPERATRIZ, HOSPITAL ALARICO PACHECO E 

HOSPITAL AQUILES LISBOA, UNIDADE DE SAÚDE ADMINISTRADA PELA EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa 

SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, em face do edital da 

Licitação Eletrônica nº 233/2022. 

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 08/11/2022 foi definido para a abertura da sessão eletrônica, 

o prazo para qualquer pessoa física ou jurídica solicitar esclarecimentos referente ao instrumento 

convocatório em epígrafe findou dia 27/10/2022. 

A título de esclarecimento, ressalta-se que o Estadual nº 37.951/2022, 

postergou para o dia 31/10/2022 a comemoração do feriado do dia 28/10/2022, 

determinou ponto facultativo para o dia 1º/11/2022 e ressaltou a observância do feriado 

nacional de finados, do dia 02/11/2022, portanto, dias excluídos da contagem do prazo 

para apresentação de pedido de esclarecimento ou impugnação. 

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 26/10/2022, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, o requerente solicitou os seguintes esclarecimentos sobre o certame: 
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1. Para os equipamentos, descritos na página 28 do edital, entendemos que 
serão permitidos a entrega de equipamentos com uso anterior, desde que 

entregues em perfeitas condições de uso. Nosso entendimento o está 
correto? 

2. No termo de referência é mencionada a necessidade de instalação, sem o 

detalhamento de tal escopo. Entendemos por “Instalação” que os 
equipamentos deverão ser entregues à EMSERH em condições de uso com 

as características técnicas e com os softwares exigidos neste edital. Nosso 
entendimento está correto? Se não, favor detalhar o escopo. 

3. É exigida entrega dos equipamentos após assinatura do contrato, em até 10 
úteis. Entendemos que tal prazo poderá ser estendido, em virtude de motivos 

de força maior, como falta de componentes eletrônicos no mercado, tempos 

de frete e logística, entre outros. Nosso entendimento está correto? 
4. É descrito no edital, que a solicitação de equipamento será realizada “sob 

demanda” e de forma “parcelada”. Solicitamos uma previsão de solicitações 
e quantidade ao longo da vigência do contrato para melhor equalizar a 

composição de custos dos licitantes. 

5. É descrito no edital, página 32, item 6.4, prazo de 24 horas para troca de 
maquinários disponibilizados, podendo este ser dilatado em comum acordo. 

Entendemos que este prazo será contabilizado em horas úteis, dentro do 
horário comercial. Nosso entendimento está correto? 

6. É descrito no edital, página 28, item 4.3, que será necessário atendimento 
24 horas por dia, 7 dias na semana, inclusive feriados e finais de semana. 

Entendemos que este atendimento se refere a atuações remotas e que a 

atuação onsite, assim como contabilização ode prazo de trocas de 
equipamentos, será contabilizada em horas úteis e comerciais. Nosso 

entendimento está correto? 
7. É exigido, na página 29, item 4.6.11, deste edital “Mínimo de duas conexões 

de vídeo (1xVGA e 1xDVI ou 1xDisplay Port (DP) e/OU 1xHDMI), 

possibilitando a utilização de dois monitores de vídeo simultaneamente; 
Acompanhar cabos para conexão simultânea para 2 (dois) monitores de 

vídeo.”. Entendemos que o desktop deverá ser entregue, com duas conexões 
de vídeo, entre digitais e analógicas, dentre quaisquer das opções citadas, 

com o mesmo raciocínio valendo para o monitor de vídeo especificando no 
item 4.6.14, desde que esteja garantida a conexão entre desktop e monitor. 

Nosso entendimento está correto? 

8. Para a entrega do software de produtividade Microsoft Office, entendemos 
poderá ser entregue a versão “365” do software, com os aplicativos 

equivalentes à versão Home and Business, assim sendo entregue uma versão 
superior à exigida. Nosso entendimento está correto? 

 

Diante das dúvidas acima transcritas, passa-se à análise. 

 

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 e Informação/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, às fls. 148/149, esclareceu os questionamentos suscitados: 
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Questionamento 1 
Para os equipamentos, descritos na página 28 do edital, entendemos que 

serão permitidos a entrega de equipamentos com uso anterior, desde que 
entregues em perfeitas condições de uso. Nosso entendimento o está 

correto? 

Resposta 
Sim! O questionamento da empresa está correto. Entretanto, cabe ressaltar 

que o fiscal do contrato vai fiscalizar todos os equipamentos a ser instalados 
nas unidades. 

Questionamento 2 
No termo de referência é mencionada a necessidade de instalação, sem o 

detalhamento de tal escopo. Entendemos por “Instalação” que os 

equipamentos deverão ser entregues à EMSERH em condições de uso com 
as características técnicas e com os softwares exigidos neste edital. Nosso 

entendimento está correto? Se não, favor detalhar o escopo. 
Resposta 

Após a emissão da ordem de serviços, a empresa vencedora da licitação 

deverá encaminhar os equipamentos para os locais de instalação descritos 
no subitem 3.1. do Termo de Referência do Edital (Anexo I). A instalação 

será da responsabilidade da CONTRATADA que encaminhar ao fiscal relatório 
ou ordem de serviço (da empresa) contendo dia e hora que foram instalados 

os equipamentos. 
Questionamento 3 

É exigida entrega dos equipamentos após assinatura do contrato, em até 10 

úteis. Entendemos que tal prazo poderá ser estendido, em virtude de motivos 
de força maior, como falta de componentes eletrônicos no mercado, tempos 

de frete e logística, entre outros. Nosso entendimento está correto? 
Resposta 

Sim, o questionamento da empresa está correto. Contudo, cabe o 

encaminhamento da solicitação de prorrogação da entrega através do e-mail: 
suporteti@emserh.ma.gov.br, o fiscal do contrato deverá analisar o pedido 

da empresa conforme justificativa apresentada e assim julgar a necessidade 
da empresa. 

Questionamento 4 
É descrito no edital, que a solicitação de equipamento será realizada “sob 

demanda” e de forma “parcelada”. Solicitamos uma previsão de solicitações 

e quantidade ao longo da vigência do contrato para melhor equalizar a 
composição de custos dos licitantes. 

Resposta 
A empresa vencedora deverá receber através de e-mail cadastrado, ordem 

de serviço com o número de computadores a ser instalado. A Gerência de 

Infraestrutura, Tecnologia da Informação e Comunicação – EMSERH adota 
esse protocolo de entrega para não haver erros de equipamentos não 

utilizados pela unidade, assim gerando despesas desnecessárias. 
Questionamento 5 

É descrito no edital, página 32, item 6.4, prazo de 24 horas para troca de 

maquinários disponibilizados, podendo este ser dilatado em comum acordo. 
Entendemos que este prazo será contabilizado em horas úteis, dentro do 

horário comercial. Nosso entendimento está correto? 
Resposta 

Sim! O questionamento da empresa está correto. 
Questionamento 6 

É descrito no edital, página 28, item 4.3, que será necessário atendimento 

24 horas por dia, 7 dias na semana, inclusive feriados e finais de semana. 
Entendemos que este atendimento se refere a atuações remotas e que a 

atuação onsite, assim como contabilização ode prazo de trocas de 
equipamentos, será contabilizada em horas úteis e comerciais. Nosso 

mailto:suporteti@emserh.ma.gov.br
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entendimento está correto? 
Resposta 

Sim! O questionamento da empresa está correto. 
Questionamento 7 

É exigido, na página 29, item 4.6.11, deste edital “Mínimo de duas conexões 

de vídeo (1xVGA e 1xDVI ou 1xDisplay Port (DP) e/OU 1xHDMI), 
possibilitando a utilização de dois monitores de vídeo simultaneamente; 

Acompanhar cabos para conexão simultânea para 2 (dois) monitores de 
vídeo.”. Entendemos que o desktop deverá ser entregue, com duas conexões 

de vídeo, entre digitais e analógicas, dentre quaisquer das opções citadas, 
com o mesmo raciocínio valendo para o monitor de vídeo especificando no 

item 4.6.14, desde que esteja garantida a conexão entre desktop e monitor. 

Nosso entendimento está correto? 
Resposta 

Sim! O questionamento da empresa está correto. 
Questionamento 8 

Para a entrega do software de produtividade Microsoft Office, entendemos 

poderá ser entregue a versão “365” do software, com os aplicativos 
equivalentes à versão Home and Business, assim sendo entregue uma versão 

superior à exigida. Nosso entendimento está correto? 
Resposta 

Sim! O questionamento da empresa está correto. 
 

Portanto, esclarecidos os questionamentos, destaca-se que não houve 

necessidade de modificação do edital. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

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

editalícias e a data de abertura da Licitação Eletrônica nº 233/2022 permanecerá dia 08/11/2022. 

 

São Luís – MA, 03 de novembro de 2022. 

 

 

Vinícius 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 


