
 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Página 1 de 4 

 

Pedido de Esclarecimentos nº 6 

Pregão Eletrônico nº 19/2019 

Considerando questionamento recebido a respeito da licitação em referência: 

Questão 01: 

No Anexo II – ESPECIFICACOES TECNICAS – “4.2.2. A solução deverá ocupar, no máximo, 3Us e ser 
compativel com o rack padrão EIA-310D, de 19”com dimensões de 2100mm de altura e 1000mm de 
profundidade.” Conforme vistoria averiguamos que existe a possibiliade de se utilizar outro espaço com 
altura de 10 U’s. Entendemos que se entregarmos um equipamento que esteja no maximo de 10U’s, 
estaremos atendendo o edital. Está correto nosso entendimento? 

Questão 02: 

Entendemos que caso nossa empresa se consagre vencedora deste certame, não obstante nossas 
responsabilidades jurídicas, fiscais, financeira e todas as demais inerentes ao contrato, a prestação de 
serviço de suporte, instalação, configuração e implementação poderá ser prestada pelo fabricante da 
solução ou por empresa autorizada pelo mesmo. Sublinhe-se que além do fabricante, este próprio 
credencia e autoriza empresas, que possuem técnicos altamente especializados para a prestação dos 
serviços de instalação e configuração da solução, representando alto nível de qualificação para a 
execução. Sendo assim, entendemos que para o cumprimento dos serviços relacionados poderemos 
fornecer do Fabricante ou empresa devidamente autorizada pelo mesmo. Está correto o nosso 
entendimento? 

Questão 03: 

De acordo com o Item 16 do Edital, o envio da demonstração de especificações, ponto a ponto, conforme 
modelo disponibilizado no Anexo III é o necessário para atendimento ao requisito da Prova de Conceito 
para Avaliação Técnica da Solução, não sendo necessárias demonstrações presenciais. Está correto o 
nosso entendimento? 

Questão 04: 

Conforme Item 4 do Anexo I – Termo de Referência: As despesas correrão pelos seguintes Elementos de 
Despesa: 4.1.1. 6.2.2.1.2.44.90.52.004 – Equipamentos de Informática (itens 01 ,02 e 03). Ressalta-se que 
os itens 01, 02 e 03 são solução de armazenamento e prestação de serviços e não equipamento de 
informática. Podemos entender que as notas serão aceitas e liquidadas mesmo que os itens 01, 02 e 03 
refiram-se a solução e serviço? Está correto o nosso entendimento? 

 Questão 05: 

Considerando que o item 01 (etapa 01) é uma solução composta por hardware, software e serviços. Serão 
aceitas notas de hardware, software e serviços na composição do mesmo item 01 (etapa 01), ou seja, 
diferentes notas para o mesmo item/ etapa. Está correto o nosso entendimento? 

Questão 06: 
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Considerando que está previsto em edital que o pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o 
aceite definitivo, bem como, considerando as diferentes etapas do processo e a proximidade do 
encerramento fiscal do ano vigente. Caso entre a entrega de etapa e o aceite definitivo ocorra o 
encerramento do exercício fiscal de 2019, existe risco quanto a liquidação de nota fiscal e consequente 
pagamento? 

Questão 07: 

Considerando que o edital prevê o início da garantia APÓS a fase de implantação, e que neste período o 
hardware estará sem garantia do fabricante nas dependências da Contratante, entendemos que a 
Contratada deverá considerar na sua precificação, aquisição de garantia adicional para o período 
estipulado para a fase de implantação (etapa 01, 02, 03 e 04). Está correto o nosso entendimento? 

Questão 08: 

Considerando o item 7.2.3.1 do Anexo I – Termo de Referência, é exigido: Previamente ao início da 
execução da 2° etapa, Certificação PMP ou similar e ITIL Expert relativas ao gerente de projetos designado 
pela empresa. Para atendimento da exigência acima, entendemos que a apresentação de umas das 
Certificações atende a necessidade apontada. Está correto o nosso entendimento? 

Questão 09: 

anexos XII e XIII – Considerando o período estimado para os Contratos, fase de implantação e fase pós-
implantação, bem como, a necessidade de garantia de execução do contrato (item do 9 do Anexo I), 
entendemos que o Contrato referente ao Item 05 – garantia on site – será emitido somente após a fase 
de implantação. Está correto o nosso entendimento? 

Questão 10: 

Entendemos que desde que devidamente justificado pela Contratada, poderá ser solicitado pedido de 
prorrogação no prazo de entrega. Especialmente quanto a entrega do item 01 (etapa 1ª), como o 
equipamento eventualmente pode ser importado, por motivos alheios à Contratada como desembaraços 
aduaneiros necessários, podem levar a Contratada a solicitar justificadamente prorrogação no prazo de 
entrega. Está correto o nosso entendimento? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

 

Questão 01: 

O entendimento não está correto. As especificações do edital definem que “a solução deverá ocupar, no 
máximo 3Us......”, desse modo, alteração neste parâmetro implica em alteração de especificação já 
definida. 

Questão 02: 
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A subcontratação, para este objeto não é aceita (para a subcontratação a previsão deve ser completa, 
com motivação e todos os procedimentos para esta no instrumento convocatório, conforme orienta o 
TCU).  

Questão 03: 

O entendimento está correto. 

Questão 04: 

O entendimento está correto. 

Questão 05: 

As notas fiscais, conforme item 5.6.1 do Anexo I – Termo de Referência deverão ser segregadas por 
fornecimento e prestação de serviços. As notas serão emitidas considerando esta separação citada, 
considerando os itens, ou seja, se no item 1, por exemplo, houver prestação de serviço e fornecimento, 
serão emitidas notas distintas. Porém a empresa ainda pode dentro desta segregação obrigatória, emitir 
mais de uma nota, porém com a devida atenção quanto ao tipo, em especial quanto ao software em 
questão deste objeto, que é considerado dentro do elemento de despesa de equipamento de informática, 
ou seja como um fornecimento, e não um serviço. 

Questão 06: 

Caso o contrato seja assinado em 2019 e a nota de empenho emitida, mesmo que o ano vire a obrigação 
a pagar já estará reservada no orçamento do Conselho. Quanto ao item 05, que provavelmente será 
executado somente em 2020, apesar de não estar com empenho emitido em 2019, o mesmo já estará 
previsto no planejamento orçamentário do Conselho. Então não há risco algum quanto a esta mudança 
de exercício fiscal. 

Questão 07: 

Para esta situação, enquadra-se o previsto no item 7.2 do Anexo XII – Minuta do Contrato de Prestação de 
Serviços (itens 01 à 04). Em resumo, para todas as situações cabíveis (como a do questionamento), será 
considerada a garanta legal prevista na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor). 

Questão 08: 

O entendimento não está correto. A exigência é de 2 certificados: Certificação PMP ou similar + 
Certificação ITIL Expert. 

Questão 09: 

A garantia on-site deverá vigorar pelo período de 60 (sessenta) meses a contar do recebimento definitivo 
dos itens 01 a 04, quando será realizada a assinatura do contrato. Ou seja, ao término da fase de 
implementação. Além disso o Anexo I – Termo de Referência também prevê as condições de troca e 
refazimento do objeto. 
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Questão 10: 

Sim, conforme redação do inciso II do §1º do Artigo 57 da Lei 8666/93: os prazos admitem prorrogação 

quando houver “I - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 

que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;”. Porém a empresa deve sempre 

atentar-se à legalidade da situação seja quanto ao exigido em Edital e quanto ao que é permitido por Lei. 

 

 

 

São Paulo, 05 de Setembro de 2019. 

 

 

Vinícius Pereira Souza 

Pregoeiro 


