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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA MICROTÉCNICA 

INFORMÁTICA LTDA. 

 

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2018 - CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.803/2017-EMSERH  

OBJETO: Aquisição de Material Multimídia para atender as necessidades das Unidades 

de Saúde administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH.   

 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa MICROTÉCNICA 

INFORMÁTICA LTDA, após apreciação do Setor de Compras da EMSERH, esclarece-se 

aos interessados em participar do Pregão em epígrafe que: 

 

Questionamento: 

 

A empresa MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA apresentou a seguinte indagação 

a respeito do prazo de entrega: 

“ No edital é informado: 
f) Prazo de entrega do objeto: A entrega será única e deverá ser realizada em até 15 
(quinze) dias úteis após o recebimento da Ordem de Fornecimento. 
  
O edital informa que a entrega deverá ser em 15 dias úteis. Ora, ponderando que a logística do 
fornecimento de produtos de informática envolve fabricantes, distribuidores, revenda, logística e 
cliente final, os licitantes que prezam pela qualidade no fornecimento e em honrar seus 
contratos, são afastados do certame pelo prazo de entrega extremamente curto, em especial 
aqueles que estão sediados em outros Estados, como é o nosso caso. Entendemos que para 
ampliar o universo de participantes e possibilitar a administração a adquirir o objeto licitado numa 
condição mais vantajosa, o prazo de entrega poderá ser de até 30 (trinta) dias úteis, do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, sendo assim mais razoável. Nosso entendimento 
está correto?” 

 

Resposta ao questionamento: 

 

 O setor de Compras da EMSERH, responsável pela aquisição dos insumos, esclarece 

que é de interesse da administração publica a entrega no tempo estipulado, tendo em vista 

que o prazo solicitado é contabilizado em dias úteis, que se inicia após a assinatura do 

contrato mediante a emissão da ordem de fornecimento. Assim, o setor demandante não 

identificou a necessidade de alterar o prazo de entrega, mantendo-se em 15 (quinze) dias 
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úteis contados a partir da ordem de fornecimento. 

Desta forma, diante da argumentação do setor solicitante ratifica-se que o prazo de 

entrega constante no edital no item 8, alínea “F” permanece  inalterado. 

 

São Luís (MA), 02 de fevereiro de 2018. 

 

 
Igor Manoel Sousa Rocha 
Pregoeiro da CSL/EMSERH 

 

 

De acordo: 

 

Jéssica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 


