
                                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 1 

PROCESSO Nº 135.762/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 002 
 

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 MICROCITY, 

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 16h17min. do dia 01/02/2023 portanto o pedido é 
TEMPESTIVO. O Agente de Licitação realizou a análise do mérito. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA MICROCITY E DA ANÁLISE 
 

  

Gostaríamos de fazer alguns esclarecimentos referente a LICITAÇÃO ELETRÔNICA 

Nº 026/2023 – CSL/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. 

  

01.  DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: No edital/termo de referência é solicitado: 

“4.1.2. Fonte: Potência mínima de 500w Real, que suporte a configuração máxima do 

equipamento; Bivolt 220-230/110-115V, automática; Tecnologia PFC (Power Factor 

Correction – Fator de Proteção de Força), ativo; equipamento deve estar em 

conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior.”  
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Entendemos que visando a economicidade, viabilidade do processo e ampliar a disputa 

entre o maior número de proponentes. Entendemos que será aceito fonte com potência 

mínima de 380w real, suportando a configuração máxima do equipamento. Está correto 

o nosso entendimento? 

 

02.  DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: No edital/termo de referência é solicitado:  

“4.1.16. SOFTWARE: 

a)    Software de edição de texto e outros: acompanhar software instalado com licença 

de Microsoft Office versão Home and Business 2019 (Português/Brasil) ou superior.” 

A licença de Direitos de aluguel da Microsoft não permite que as organizações aluguem, 

arrendem ou emprestem, como parte de seus negócios, a licença Microsoft Office 2019 

Home & Business. Mediante ao exposto, entendemos que será aceito o licenciamento 

Microsoft Office 365. Está correto o nosso entendimento?  

 

03.  DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: No edital/termo de referência é solicitado:  

“(...) 

Monitor: Monitor policromático do tipo LED, com: Tela 100% plana de LED com 

dimensões de, no mínimo, “21” polegadas; Padrão de vídeo SVGA com capacidade de 

exibir imagens na resolução de 1920x1080 a uma frequência horizontal de 60Hz; 

Conectores de entrada: 01 (uma) entrada com conector 15 pinos D-SUB (VGA), 01 

(uma) entrada com Conector Display Port (DP) ou entrada com conector DVI, podendo 

ser utilizados adaptadores para perfeita conexão; Fonte de tensão bivolt - 110/220 VAC 

- (comutação automática); Tela anti-reflexiva; Conformidade do produto com a norma 

Energy Star;; Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários para seu 

funcionamento” 

 Haja vista que o termo de referência permite para os desktops conexões de vídeo 

HDMI. Entendemos que será aceito monitores com entrada VGA e HDMI. Está correto o 

nosso entendimento? 

 

04.  Entendemos que a entrega dos equipamentos, instalação, manutenção e 

desinstalação dos mesmos será na SEDE/ADMINISTRATIVA: Rua da Borborema, nº 25, 

Quadra 16, Bairro: Calhau, São Luís - MA, CEP: 65.071-360. Está correto o nosso 

entendimento?  

 

05.  ATIVAÇÃO/INSTALAÇÃO: Com relação a instalação do equipamento, qual o escopo 

dos serviços de instalação dos equipamentos, existe este processo detalhado?   

 

06.  Entendemos que tal manutenção preventiva poderá ocorrer quando de qualquer 

manutenção corretiva on-site e poderá não ocorrer em todos os equipamentos, 

somente nos que requeiram manutenção corretivas on-site. Caso o nosso entendimento 

não esteja correto, favor informar a periodicidade da manutenção preventiva.  

 

07.  LIMITE LEGAL DE PEDIDOS SOB DEMANDA: Entendemos que a legislação 

apontada no edital, destacando a Lei Federal 13.303 de 2016, permite em seu artigo 

81, parágrafo § 1º, acréscimos ou supressões no limite de até 25% para contratação de 

serviços. 

 Deste modo, os pontos a que se referem a solicitação “sob demanda”, devem, por 

força de lei estarem restritos ao limite legal de 25% (de supressão e aumento), em 

especial ao item 3.6, da página 28 do edital, que, por limitação legal imposta no 

parágrafo 2º, do artigo 81 da Lei Federal 13.303 de 2016, da qual transcrevemos 

abaixo ipsis litteris: 

  “§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no § 

1º, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.  
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 Entendemos desta forma, que os pontos a que se referem a solicitação “sob 

demanda”, ficarão restritos ao limite legal de 25% (de supressão e aumento) do valor 

total do contrato, está correto nosso entendimento? 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 

Com base na manifestação do Gerência de Tecnologia da Informação da EMSERH, 
folhas 144/145, o Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados pela empresa 

MICROCITY: 

 
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:  

Sim! O entendimento da empresa está correto. É importante frisar qye conforme o 
princípio do instrumento convocatório, a empresa vencedora do certame, deverá entregar a 

versão igual ou superior exigida no Termo de Referência. Conforme estudo técnico preliminar a 

escolha da versão exigida no Termo de Referência é devido a facilidade de Ativação e 
apresentação do aplicativo tanto doméstico quanto no trabalho. Ressaltamos ainda, que a 

Ativação do office será com chave original fornecido pela MICROSOFT.  
 

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

 

RESPOSTA 004:  
Sim! O entendimento do licitante está correto. 

 
RESPOSTA 005:  

Não! Solicitamos da empresa vencedora do Certame que todos os computadores 

deverão ser entregues com sistema operacional e pacote office com as devidas ATIVAÇÕES, 
conforme Termo de Referência. Sobre  a instalação dos equipamentos fica a critério e 

responsabilidade do Setor demandante e do fiscal do contrato a instalação nas dependências da 
EMSERH. 

 
RESPOSTA 006:  

Sim, o questionamento da empresa está correto. 

 
RESPOSTA 007:  

Não! O subitem 3.6. do Termo de Referência, apenas faz menção ao número de 
computadores inicialmente solicitado pela Ordem de Serviço. A gerencia de infraestrutura e TIC 

(setor demandante) não irá solicitar  de forma imediata o quantitativo total dos equipamentos 

conforme anexo I. Essa solicitação de entrega será de forma “PARCELADA E SOB DEMANDA”, 
ou seja, o quantitativo do equipamento será entregue de forma gradual e distribuído ao longo 

da vigência contratual, através da Ordem de Serviço e respeitando o prazo de entrega da 
empresa contratada. 

 
 

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.  
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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), 06 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

 


