EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 – EMAP
A Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, por intermédio do
Pregoeiro, torna público aos interessados, com base na manifestação da Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP,
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pela empresa CLARO S.A, CNPJ n.º 40.432.544/0001-47, sobre itens
do Edital da Licitação Pública PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada na prestação de serviço contínuo sem dedicação exclusiva de mão de obra para execução de serviços de
telefonia móvel pessoal (SMP) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e serviço de dados móveis utilizando
tecnologia 4G ou superior, com fornecimento de aparelhos (smartphones) em regime de comodato para atender a demanda da
EMAP. Dessa forma, prestam-se os seguintes esclarecimentos feitos pela área técnica da EMAP:
Quanto aos questionamentos:
15. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Resposta: Sim, a solicitação será atendida.
Os arquivos para os processos de pagamentos poderão ser enviados em PDF por e-mail. Sendo assim não será necessária
nenhuma alteração no edital neste sentido.
2.6 EQUIPAMENTOS:
Resposta: Quando se fala “Manutenção dos aparelhos pelo tempo de contratação” entende-se que a contratante solicitará a
sua substituição à contratada e estes poderão ser substituídos.
A EMAP entende que as operadoras não são responsáveis por substituições de peças em aparelhos telefônicos.
Vale ressaltar que os aparelhos serão fornecidos em forma de comodato, portanto, a garantia dos equipamentos passará à
contratante junto com a nota fiscal, ou seja, a contratante levará os equipamentos à assistência técnica em caso de
necessidade.
Diante do exposto, é desnecessária qualquer alteração do edital.
DO
FORNECIMENTO
DE
ACESSÓRIOS
QUE
DEIXARAM
DOS KITS DOS FABRICANTES DA APPLE E SAMSUNG
Modelo Smartphone Tipo A
Resposta: Sim, o aparelho IPhone11 128GB atende às necessidades mínimas.

DE

FAZER

PARTE

Fabricantes de aparelhos, como por exemplo, a Apple e a Samsung anunciaram que os carregadores e fones de ouvido não
virão mais na caixa de seus celulares.
Resposta: Entendido e podemos dar seguimento ao processo, uma vez que são regras das marcas e a contratante, assim
como a contratada não tem nenhuma gerência sobre esse procedimento.
4 – DO MODELO SMARTPHONE TIPO B
Resposta: Sim, o MOTO G30 atende às especificações mínimas.
5 – DO MODELO SMARTPHONE TIPO C
Resposta: Sim, o SAMSUNG GALAXY A02 atende às especificações mínimas.
6 – DO MODELO DE MODEM 4G
Resposta: Sim, o MODEM ZTE 4G WIFI MF79U atende às especificações mínimas do Modem 4G.
São Luís/MA, 24 de novembro de 2021.
João Luís Diniz Nogueira
Pregoeiro da EMAP
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