
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
 
PREGÃO Nº 077/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, informamos: 
 

Pergunta 1:   
  

No edital, é informado: “V – PRAZO ENTREGA: A entrega deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da data de recebimento da ordem de fornecimento, Nota de Empenho ou documento equivalente.” O processo de 
fabricação compreende as etapas de aquisição de matéria prima, planejamento da produção, a produção propriamente dita, 
testes de produção e controle de qualidade, faturamento e transporte. Dependendo da localidade onde está situada a 
fabricante e lembrando que o Brasil é um país de dimensões continentais, estes prazos somados podem chegar a 60 
(sessenta) dias desde o recebimento do pedido até a entrega no cliente, prazo este incompatível com o prazo máximo de 
entrega estabelecido em edital. Se o fornecedor possuísse todos os insumos em fábrica no momento do recebimento do 
pedido, seria possível realizar a entrega dos equipamentos em 30 (trinta) dias, mas, considerando que a licitação dará 
origem a um registro de preços, sem qualquer garantia de compra, e sem saber previamente quais quantidades serão 
adquiridas, é totalmente inviável e arriscado para o fornecedor manter insumos em estoque. Por todo o exposto e para 
garantir a economicidade do certame, permitindo a participação de um maior número de fornecedores, solicitamos que o 
prazo máximo de entrega seja alterado para 45 (quarenta e cinco) dias a partir da data de recebimento da ordem de 
fornecimento.  
 
Resposta 1: 
 

O prazo de entrega será mantido, devido ás necessidades desta Prefeitura. 
 
Pergunta 2: 
 
No item 8 do Anexo I temos o seguinte texto: “O prazo máximo para que se inicie o atendimento té cnico será de 8 
(oito) horas comerciais, contado a partir do moment o em que for realizado o chamado técnico devidament e 
formalizado” . Para minimizar o tempo de indisponibilidade dos equipamentos que apresentaram defeito, é prática de 
mercado realizar um pré diagnóstico por telefone imediatamente no momento de abertura do chamado, a fim de 
reestabelecer o estado funcional do equipamento ou identificar qual a peça que apresentou defeito e precisa ser substituída. 
Entendemos que, ao realizar este tipo de atendimento estaremos cumprindo o tempo de atendimento que é de até 8 horas. 
E, caso seja necessária a substituição de peças, estaremos direcionando um técnico para atendimento on-site para solução 
em até 36 horas, cumprindo o prazo máximo de paralização do tolerável. Está correto nosso entendimento?  
  
Resposta 2: 
 
Correto, caso o problema seja identificado desta forma, caso não, o atendimento deve ser presencial. 
 
Pergunta 03:  

 
Com relação à instalação física dos equipamentos solicitamos esclarecer:  

 
a. Não encontramos no Edital referências quanto à instalação física (ativação) dos equipamentos. Entendemos que a 

instalação física dos equipamentos (acesso à energia elétrica, tomadas, conexões de internet, bem como a 
desembalagem e montagem dos equipamentos) será de responsabilidade da CONTRATANTE. Está correto o nosso 
entendimento?  

b. Caso nosso entendimento anterior não esteja correto, solicitamos esclarecer como se desenvolverão os trabalhos. 
Informar o prazo para instalação, o horário e os dias da semana em que as instalações deverão ocorrer. Solicitamos 
informar, ainda, quais as possíveis localidades de instalação.  

 
Resposta  03: 
 
Correto, a instalação será feita pela equipe da CONTRATANTE. 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



 
Pergunta 04: 
 
Entendemos que problemas decorrentes de acidentes elétricos, oscilações de energia, surtos de tensão, aterramento e 
infraestrutura inadequada, assim como intempéries ou o mau uso do equipamento, não serão cobertos pela garantia. Está 
correto o nosso entendimento?  
 
Resposta 04: 
 
Correto, desde que comprovado tais itens pela contratada. 
 
Pergunta 05: 
 
No item 22.4.2 do Edital, temos o seguinte item: “Multa por atraso imotivado do fornecimento do prod uto, nos prazos 
abaixo definidos: a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do pro duto”. 
Entendemos que caso haja atrasos no cumprimento dos prazos de solução de defeitos em garantia, será aplicado multa 
conforme item acima, sobre o valor do equipamento. Está correto nosso entendimento? Se não, favor esclarecer. 
 
Resposta 05: 
 
Sim, está correto, caso o atraso do fornecimento seja imotivado.  
 
Pergunta 06:  
 
Os fabricantes de computadores, assim como as demais empresas com produção nacional, estão inseridos no cenário 
macroeconômico do país, bem como na economia mundial. Os microcomputadores possuem boa parte de seus 
componentes internos cotados em dólar. Até mesmo os componentes nacionais, cotados em reais, tem relação direta com a 
moeda americana, pois, estes itens são constituídos de componentes eletrônicos, como semi-condutores, transistores, 
circuitos integrados, nanocircuitos, microprocessadores etc, e estes são majoritariamente produzidos na Ásia. Como é de 
conhecimento comum, a moeda corrente utilizada em transações comerciais internacionais é o dólar. Assim, de uma forma 
ou de outra, a matéria-prima para produção de microcomputadores sofre alto impacto com a variação do dólar.   

  

Considerando que o edital em questão é uma ata de registro de preços de 12 meses, será uma tarefa extremamente 
desafiadora prever com exatidão o comportamento do dólar durante a vigência do contrato. Diante disso, sabendo que o 
dólar sofre variações por diversos motivos, desde políticas internas de países com grande peso econômico até intempéries 
ambientais e que dificilmente um órgão do governo aceita uma solicitação de reequilíbrio econômico em função da variação 
cambial, os fabricantes, com o intuito de cumprir seus contratos e conseguir manter suas margens de atuação em 
patamares viáveis, acabam por recorrer a ferramentas de proteção cambial. Porém, essas ferramentas dependem de 
informações sobre os fornecimentos. Quantidades e previsão de quando os fornecimentos ocorrerão são muito importantes. 
Quanto menor o nível das informações obtidas, mais impreciso é o resultado e, como consequência, maiores são os 
prejuízos, tanto para a empresa, que ao adotar medidas de proteção com base em estimativas imprecisas encarece seus 
produtos, quanto para o órgão, que acaba por comprar um produto mais caro.  

  
Assim sendo, tendo em vista o auxílio mútuo, solicitamos informações a respeito do fornecimento ao órgão, com estimativas 
de quantidade de máquinas por pedido e quando esses pedidos serão colocados, contemplando a quantidade a ser 
efetivamente adquirida da ata e garantindo assim maior economicidade por parte do órgão, bem como sucesso no 
fornecimento da ata e concretização do contrato.  

 
Resposta 06: 
 
Não é possível estimar a solicitação dos equipamentos. 

  
Pergunta 07: 
 
O Governo aprovou a Emenda Constitucional Nº 87, de 16 de Abril de 2015 que trata das novas alíquotas de impostos sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias entre os estados que tiveram efeito a partir do dia 1º de Janeiro de 2016.  
Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte:  
"Art. 99 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart99). Para efeito do disposto no inciso VII 
do § 2º do art. 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte 
localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado 
entre os Estados de origem e de destino, na seguinte proporção:  

  



I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e 80% (oitenta por cento) para o Estado de 
origem;  

II - para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60%  
(sessenta por cento) para o Estado de origem;  
III - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40%  
(quarenta por cento) para o Estado de origem;  
IV - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de 

origem;  
V - a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino.".  
  

Considerando que este edital é um registro de preço com validade de 12 meses e os pedidos serão colocados no decorrer 
desses 12 meses, isso implica que parte dos equipamentos serão fornecidos em diferentes faixas de imposto sob essa nova 
legislação. Então é possível de verificar que parte dos equipamentos serão adquiridos na terceira faixa, ou seja, 60% para o 
Estado de destino e 40% para o Estado de origem. Já outra parte dos equipamentos será fornecida na quarta faixa, de 80% 
para o Estado de destino e 20 %, para o Estado de origem. Portanto, para uma correta precificação de acordo com a nova 
legislação vigente, é necessária a informação de quantos equipamentos terão seu pedido de compra colocado no ano de 
2017 e quantos terão seu pedido de compra colocado no ano de 2018. Assim sendo, solicitamos uma estimativa percentual 
de quantas máquinas serão compradas em 2017 e quantas ficarão para 2018.  

 
Resposta 07: 

 
Não é possível definir previamente a quantidade exata da demanda dos equipamentos.  
 
 
 
 
Em 04/10/2017. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Christian Moraes Pinheiro  
Pregoeira da COMPEL 


