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PROCESSO Nº 137.649/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 059/2023 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 137.649/2022 - EMSERH  

Solicitante: TELEFONICA BRASIL S/A 

Licitações - e nº 985734 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telefonia Móvel 

(Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados, via rede móvel disponível 

nacionalmente com tecnologia digital, na modalidade tipo Plano corporativo Pós-pago, com 

fornecimento de SIM-CARDs, aparelhos telefônicos celulares, modem USB e acessórios, sob a forma 

de comodato por preço global, para atender às necessidades da Empresa Maranhense de Serviços 

Hospitalares EMSERH. 

 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

empresa TELEFONICA BRASIL S/A, acostado aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica 

nº 059/2023. 

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 09/03/2023 às 09h00min foi definido para a abertura da 

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

ao instrumento convocatório em epígrafe findará dia 02/03/2023. 

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 apresentado no 

dia 28/02/2023, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa TELEFONICA BRASIL S/A solicitou os seguintes 

esclarecimentos sobre o certame: 

 

(...) 
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TELEFONICA BRASIL S/A, Companhia Aberta, com sede na Avenida Engenheiro 
Luiz Carlos Berrini, nº. 1376, Bairro Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04.571-

000, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.558.157/0001-62, NIRE nº. 35.3.001.5881-4, 
vem solicitar questionamentos referentes aos itens abaixo do EDITAL 

SUPRACITADO: 

a) Os aparelhos celulares devem ter as seguintes especificações técnicas (similar 

ou superior): ➢ Aparelhos celulares do Tipo A (Quantidade 50 und.): ✓ Memória 

interna mínima do aparelho: 32GB; 

 

✓ Acesso a Rede de Dados:2G GSM, 3G WCDMA, 3G TD-SCDMA, 4G LTE FDD, 

4G LTE TDD ou superior; ✓ Processador no mínimo Quad Core com Velocidade 

Mínima de 2.0 GHz; ✓ Conectividade: BLUETOOTH; WI-FI (802.11 a/b/g/n/ac 

2.4G+5GHz, VHT80 MUMIMO); GPS interno; Internet 2G, 3G e 4G; ✓ Display 

Colorido TouchScreen com resolução mínima de 1920x1080 Pixels (FULL HD) ou 

superior, tela com polegada mínima de 5” ou superior; ✓ Câmera de no mínimo 

12 Megapixels ou superior, com Câmera Secundária de no mínimo 5.0 Megapixels 

ou superior; ✓ Sistema operacional: Android 7.0 ou superior; IOS versão 10 ou 

superior; ✓ Memória RAM mínima de 2GB; 

 

➢ Aparelhos celulares do Tipo B (Quantidade 140 und.): ✓ Memória interna 

mínima do aparelho: 16GB; ✓ Acesso a Rede de Dados: 2G GSM, 3G WCDMA, 

3G TD-SCDMA, 4G LTE ou superior; ✓ Processador Quad Core 1.5 GHz ou 

superior; ✓ Conectividade: BLUETOOTH; WI-FI (802.11 a/b/g/n/); GPS interno; 

Internet 2G, 3G e 4G; ✓ Display Colorido TouchScreen com resolução mínima de 

1280 X 720 Pixels (HD) ou superior, tela com polegada mínima de 5.0 ou 

superior; ✓ Câmera de no mínimo 8 Megapixels ou superior, com Câmera 

Secundária de no mínimo 4 Megapixels ou superior; ✓ Sistema operacional: 

Android6.0 ou superior; IOS versão 8 ou superior; ✓ Memória RAM mínima de 

2GB; 

➢ Aparelhos celulares do Tipo C (Quantidade 200 und.) ✓ Memória interna 

mínima do aparelho: 8GB; ✓ Acesso a Rede de Dados: 2G GSM, 3G WCDMA, 3G 

TD-SCDMA, 4G LTE ou superior; ✓ Processador Quad Core 1.5 GHz ou superior; 

✓ Conectividade: BLUETOOTH; WI-FI; GPS interno; Internet 2G, 3G e 4G; ✓ 

Display Colorido TouchScreen com resolução mínima de 480 X 854 Pixels ou 

superior, tela com polegada mínima de 4.0 ou superior; ✓ Câmera de no mínimo 

5.0 Megapixels ou superior, com Câmera Secundária de no mínimo 2.0 

Megapixels ou superior; ✓ Sistema operacional: Android 5.0 ou superior; IOS 

versão 7 ou superior; ✓ Memória RAM mínima de 1GB; 

 
*Questionamento: Entendemos que câmera secundaria, seria câmera frontal. 

Está correto nosso entendimento? 
 

7.1.1. Do local de entrega do objeto: A empresa deverá ter disponibilidade para 

entregar e instalar o objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA no local abaixo 
indicado, conforme indicação também constante na Ordem de Fornecimento / 

Serviço a ser emitida: a) SEDE ADMINISTRATIVA DA EMSERH: Avenida 
Borborema, Quadra 16, n° 25, Calhau. CEP 65071-360 – São Luís. 7.1.2. 

Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias depois de executados os serviços, para 

efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços prestados, com as 
especificações exigidas neste Termo de Referência, na licitação, bem como, com 

as especificações constantes da proposta apresentada pela empresa contratada. 
7.1.3. Definitivamente, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 

provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços 
prestados, com as especificações exigidas neste Termo de Referência, na 
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licitação, bem como, com as especificações constantes da proposta apresentada 
pela empresa contratada. 

 
*Questionamento: Entendemos que o prazo total de entrega seria de 45 dias. 

Está correto? 

 
11.1.Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além do 

estabelecido na legislação em vigor e no instrumento contratual, o que segue: 
 

cc) A CONTRATADA deverá providenciar a troca dos aparelhos celulares, em caso 
de prorrogação contratual, por outros equipamentos tecnologicamente 

atualizados, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 45 (quarenta 

e cinco) dias corridos. A mesma substituição deverá ocorrer para os roteadores 
e modems USB dos acessos 4G, quando estes apresentarem defeitos técnicos ou 

novos modelos com melhorias tecnológicas. Comprometendo-se desde já a 
manter o mesmo número de cada linha habilitada; 

 

*Questionamento: Entendemos que deve ser atendido no mínimo a especificação 
dos aparelhos do edital. Está correto? 

 
• Exibição e impressão de relatórios de utilização dos acessos contendo 

identificação, duração e custo das chamadas realizadas e recebidas a cobrar, 
utilização do pacote de dados, quantidade de SMS enviados, filtragem por data, 

horário e tipo de destino das ligações; 

*Serviço gestão utilizado controlar as chamadas de voz e de consumo de dados 
dos acessos contratados. 

*Questionamento: Então este item poderá ser atendido por conta detalhada em 
formato digital ou física a ser disponibilizado no portal de relacionamento 

dedicado. Está correto? 

 
8.3 Providenciar a correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da 
solicitação; 

*Questionamento: Entendemos que o prazo de atendimento deve ser conforme 
resolução Anatel, onde o prazo é de 5 dias úteis , esta correto? 

 

13.4. Para efeito da prestação do Serviço de Telefonia Móvel, a operadora 
contratada deverá garantir, quando da assinatura do contrato, cobertura para 

realização de chamadas originadas e recebidas dentro do Estado do Maranhão, 
e, “roaming” nas demais regiões do país. 

 

*Questionamento: Serviço será prestado onde há cobertura da Contratada. Está 
correto nosso entendimento? 

 
14.13.Caso o (s) produto (s) perca (m) suas características ou deteriorem-se, e, 

estando este (s) dentro do prazo de validade/garantia (quando aplicável), assim 

como em condições normais de estocagem, uso e manuseio, ou apresentem-se 
em divergência com as especificações contidas neste Termo, este (s) deverá (ão) 

ser substituído (s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da comunicação formal, ficando por conta e ônus da CONTRATADA todas as 

despesas decorrentes para a efetivação da substituição. 
 

*Questionamento: Entendemos que em caso de problemas a CONTRATANTE irá 

acionar a assistência técnica do fabricante dentro do prazo de validade/garantia 
(quando aplicável). Está correto? 
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Ante o exposto, passa-se à análise do pedido esclarecimento acima transcrito. 

 

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 T.I./EMSERH, o qual possui conhecimento técnico a respeito do objeto 

a ser licitado. Assim, a decisão aqui proferida é fundamentada na manifestação do referido 

setor. 

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

156/157V, esclareceu os questionamentos suscitados: 

 

(...) 
Questionamento 1 

(...) 

Resposta 
SIM! O entendimento da empresa está correto. 

Questionamento 2 
(...) 

Resposta 

NÃO! Para entendimento dos licitantes a contagem de prazo será 30 (trinta) dias 
corridos, para entrega definitiva dos aparelhos e serviços, conforme quantitativo 

estabelecido na ordem de serviço. Cabe ressaltar que o quantitativo deverá ser 
de forma PARCELADA E SOB DEMANDA, conforme consta subitem 7.8 do 

Termo de Referência. 
Questionamento 3 

(...) 

Resposta 
Sim! O Entendimento da empresa está correto. Os aparelhos deverão ser 

substituídos com igual configuração ou superior. 
Questionamento 4 

(...) 

Resposta 
Sim! O Entendimento da empresa está correto. 

Questionamento 5 
(...) 

Resposta 
Conforme Termos de Referência, o subitem mencionado pela empresa será 

retirado da minuta do contrato. 

Questionamento 6 
(...) 

Resposta 
Não! Os serviços serão prestados em todo o território do Estado, visto que, 

nossos colaboradores deverão ter sua cobertura garantida através do contrato. 

Questionamento 7 
(...) 

Resposta 
Não! A Contratação visa a substituição no prazo de 05 (cinco) dias os aparelhos 

que apresentem defeito. Fica sob a responsabilidade da contratada, o 
acionamento da Assistência Técnica dos aparelhos com defeitos ou danificados. 
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Portanto, esclarecidos as dúvidas apontadas, informa-se que o 

questionamento n° 05 formulado pela empresa interessada suscitou necessidade de 

retificação da minuta de contrato, instrumento que compõe o edital da LE n° 059/2023. 

Logo, a referida correção será realizada através de ERRATA n° 001 que será 

publicada nos meios oficiais. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

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

cláusulas editalícias, contudo, nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 059/2023 

será publicada em meios oficiais. 

 

São Luís – MA, 21 de março de 2023. 

 

 

 

Vinicius Boueres Diogo Fontes 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat.n° 3.844 
 

De acordo: 

 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 536 
 


