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PROCESSO Nº 135.762/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 026/2023 - CSL/EMSERH 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135.762/2022 - EMSERH 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a locação de computadores completos para 

uso, com monitor, mouse, teclado e estabilizador, visando atender às necessidades da EMSERH SEDE. 

 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

 
Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela empresa LIMIT 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, 
em face do edital da Licitação Eletrônica nº 26/2023 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 09/02/2023 às 09h00min foi o definido para a abertura da 
sessão pública, o prazo para que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimento referente ao 

instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 02/02/2023 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. 

 

Logo, por ter sido protocolado às 14h29min. do dia 01/02/2023 portanto o pedido é 
TEMPESTIVO. O Agente de Licitação realizou a análise do mérito. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA LIMIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA E 
DA ANÁLISE 

 
Prezados, 
Nós da LIMIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, empresa interessada em 
participar do processo de cotação supracitado, e na busca de oferecer proposta de 
acordo com as exigências e o entendimento correto do certame, vem por meio desta 
questionar e também obter esclarecimento acerca de alguns pontos do edital, tais 
como: 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1) No edital, item 4.1. lote 01 – 4.1.1. Fonte: “fonte potência mínima de 500 w real que 
suporte a configuração máxima do equipamento...” 
Nosso questionamento: O TR nos solicita uma fonte de no mínimo de 500w real e 
que suporte toda configuração máxima do equipamento; já que está solicitando um 
equipamento SFF tooless estamos entendendo que se for ofertado uma máquina com 
uma fonte de 310w real e que suporte toda configuração e upgrade de componentes 
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estaremos atendendo de forma satisfatória o item destacado. Nosso entendimento está 
correto? 
 
2) No edital, item 4.1 lote 01 – 4.1.5 Processador: “conter no mínimo, 18 MB de cache 
06 núcleos e 12 threads” 
Nosso questionamento: Solicita um processador com cache de 18 MB 06 núcleos e 
12 threads estamos entendendo que se for ofertado uma máquina com AMD Ryzen 5 
PRO 5650G 6 núcleos 12 threads frequência 3,9 GHz boost de 4,4 GHz 3 MB L2 / 16 MB 
L3 estaremos atendendo de forma satisfatória ao item destacado já que é equivalente 
ao processador solicitado no TR. Nosso entendimento está correto? 
 
3) No edital, item 4.1 lote 01 – 4.1.1.4 Rede: 
“b) suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000BITS” 
Nosso questionamento: O padrão Gigabit Ethernet 10 MBPS é obsoleto, não 
sendo suportado pelos equipamentos corporativos da nova geração, que possuem 
como padrão de leitura 100/1000 MBPS. Estamos entendendo que ao ofertar 
equipamento que possua controladora de rede Gigabit Ethernet (RJ-45) 100/1000 
MBPS, estaremos atendendo de forma satisfatória o item destacado. O nosso 
entendimento está correto? 
 
4) No edital, item 4.1. lote 02 – 4.2.2. Fonte: 
“fonte potência mínima de 300 w real que suporte a configuração máxima 
do equipamento...” 
Nosso questionamento: O TR nos solicita uma fonte de no mínimo de 300w real e 
que suporte toda configuração máxima do equipamento; já que está solicitando um 
equipamento SFF tooless estamos entendendo que se for ofertado uma máquina com 
uma fonte de 180w real e que suporte toda configuração e upgrade de componentes 
estaremos atendendo de forma satisfatória o item destacado. Nosso entendimento está 
correto? 
 
5) No edital, item 4.1 lote 02 – 4.2.5 Processador:“conter no mínimo, 18 MB e cache 06 
núcleos e 12 threads” 
Nosso questionamento: Solicita um processador com cache de 18 MB 06 
núcleos e 12 threads estamos entendendo que se for ofertado uma máquina com AMD 
Ryzen 5 PRO 5650G 6 núcleos 12 threads frequência 3,9 GHz boost de 4,4 GHz 3 MB L2 
/ 16 MB L3 estaremos atendendo de forma satisfatória ao item destacado já que é 
equivalente ao processador solicitado no TR. Nosso entendimento está correto? 
 
6) No edital, item 4.1 lote 02 – 4.2.1.4 Rede: “b) suporte com seleção automática as 
velocidades de 10/100/1000BITS” 
Nosso questionamento: O padrão Gigabit Ethernet 10 MBPS é obsoleto, não 
sendo suportado pelos equipamentos corporativos da nova geração, que possuem 
como padrão de leitura 100/1000 MBPS. Estamos entendendo que ao ofertar 
equipamento que possua controladora de rede Gigabit Ethernet (RJ-45) 100/1000 
MBPS, estaremos atendendo de forma satisfatória o item destacado. O nosso 
entendimento está correto? 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 

Com base na manifestação do Gerência de Tecnologia da Informação da EMSERH, 

folhas 135/136, o Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados pela empresa LIMIT 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA: 

 
RESPOSTA 001:  

Não! Conforme estudo preliminar técnico a potência mínima para suporte somente 
da placa de vídeo será 400w real, ou seja, abaixo que isso não será aceito pelo fiscal do 

contrato, pois poderá comprometer a performance do equipamento 

 
RESPOSTA 002:  
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Sim! Conforme descrição aponta pelo licitante, a configuração atende especificação 
do Edital. 

 

RESPOSTA 003:  
Sim! O entendimento do licitante está correto. 

 
RESPOSTA 004:  

Não! Conforme estudo preliminar técnico a potência mínima será o exigido pelo 
Termo de Referência.  

 

RESPOSTA 005:  
Sim! Conforme descrição aponta pelo licitante, a configuração atende especificação 

do Edital. 
 

RESPOSTA 006:  

Sim, o questionamento da empresa está correto. 
 

Por fim, comunico que PERMANECE MANTIDA a data da Sessão de Abertura da 
Licitação Eletrônica nº 026/2023, para às 09h00min do dia 09/02/2023, ficando as demais 

condições inalteradas.  
 

Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das 08h00min 

às 12h00min e das 14h00min às 18h00min., na CSL/EMSERH localizada à Avenida Borborema 
quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-7333 

 
São Luís (MA), 02 de fevereiro de 2023 

 

 
 

 
Thyago Monte Souza 

Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 12.481 
 

De acordo: 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 

Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 536

 


