
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 0288/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
 
PROCESSO N.º: 00473.11.07.611.2021. 
 
Objeto: Aquisição de 2000 (dois mil) Notebooks para distribuição junto aos profissionais docentes da 
Secretaria da Educação, vinculados a Rede Municipal de Ensino de Camaçari. 
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em referência 
e com fundamento na resposta expedida pela Secretaria da Educação, informamos; 
 
PERGUNTAS: 
 
1) No Anexo I, Termo de Referência, 3. Especificação Técnica, é solicitado: “Placa-Mãe e 
Microprocessador: Frequência de operação interna mínima de 2,20 GHz; Deverá possuir no 
mínimo 4MB de Memória Cache; Processador com, no mínimo, 2 núcleos físicos e 4 threads; 
Velocidade mínima de barramento 4 GT/s”. Consultando o site https://ark.intel.com nota-se que o 
processador que atende as especificações do edital é o i3-8130U, um modelo que já foi 
descontinuado. O notebook que gostaríamos de ofertar, VAIO FE15, disponibiliza processadores da 
10ª geração Intel com a tecnologia Turbo Boost® que aumenta dinamicamente a frequência do 
processador conforme necessário, além de mais eficiência de energia quando você não precisa. 
Através desta tecnologia a Intel reduziu o clock base, aumentou a frequência de “Turbo”, quando 
comparamos as gerações anteriores. Isto reflete uma melhora considerável na economia de energia 
durante o uso do equipamento, mantendo todo o poder de processamento com frequências maiores 
na tecnologia Turbo quando há necessidade. Diante do exposto, entendemos que serão aceitos 
processadores da geração mais atual 10ª geração Intel, com no mínimo 2.1GHz de clock base e 
4.1GHz de clock Turbo atendendo as demais exigências do Edital. Nosso entendimento está correto?  
 
2) No Anexo I, Termo de Referência, 3. Especificação Técnica, é solicitado: “Portas e Interfaces: 
Deverá possuir o Leitor de Cartões do tipo micro SD”. Alguns modelos de notebooks padrão 
corporativo possuem leitor de cartões do tipo SD.  
a. Para aumentar a competitividade do certame e não restringir a participação de licitantes, 
entendemos que também serão aceitos equipamentos com leitor de cartões SD citada acima. Está 
correto nosso entendimento?  
b. Caso não esteja correto entendemos que serão aceitos equipamentos com leitor SD acompanhado 
de adaptador para microSD. Nosso entendimento está correto?  
 
3) No Anexo I, Termo de Referência, 3. Especificação Técnica, é solicitado: “Certificações: [...] test 
report FCC ou Certificado internacional equivalente ao FCC reconhecida pelo INMETRO [...]”.A 
FCC é a sigla para Federal Communications Commission, uma agência do governo norte-americano 
que, dentre várias atribuições, especifica limites para a emissão eletromagnética de equipamentos 
eletrônicos, que devem ser respeitados para equipamentos comercializados nos Estados Unidos. A 
FCC adota como parâmetro os limites estabelecidos pelas normas IEC 61000, CISPR22 e CISPR24, 
que são reconhecidas internacionalmente, inclusive pelo INMETRO no Brasil para atestar 
compatibilidade eletromagnética de equipamentos. Diante do exposto,  
 

E S T A D O  D A  B A H I A
P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D  



 
entendemos que se apresentarmos um certificado equivalente nacional ao FCC, emitido por 
Organismo de Certificação reconhecido pelo INMETRO, atestando que o equipamento ofertado se 
encontra de acordo com as normas IEC 61000, CISPR 22 e CISPR 24 que são reconhecidas no 
Brasil, em substituição ao certificado FCC que é dos Estados Unidos, estaremos atendendo 
plenamente ao edital. Está correto o nosso entendimento? Caso nosso entendimento não esteja 
correto, solicitamos esclarecer.  
 
4) No Anexo I, Termo de Referência, 3. Especificação Técnica, é solicitado: “Certificações: [...] 
deverá possuir certificado de conformidade a portaria 170 do INMETRO emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO”. Os OCPs (Organismos de Certificação de Produtos) possuem a direção 
do INMETRO de não emitir certificação de produto de forma individual, como por exemplo, as normas 
IEC 60950 e IEC 61000, sem que estejam dentro da Portaria 170. No caso de bens de informática, a 
Portaria 170 engloba a IEC 60950 (que trata da segurança do usuário) juntamente com a IEC 61000 
e CISPR 22/24 (que tratam de emissões eletromagnéticas do equipamento em ambientes) e 
eficiência energética. Diante desta recomendação do INMETRO, levando em consideração a emissão 
de todos os atestados para a composição da Portaria 170, aumentou-se significativamente o prazo 
até a finalização do processo deste tipo de certificado. A fim de não restringir a participação de 
licitantes e aumentar a competitividade do certame, entendemos que para os casos de equipamentos 
que estão com a Portaria 170 do INMETRO em andamento, será aceita a apresentação da Portaria 
170 do INMETRO na assinatura do contrato. Está correto nosso entendimento?  
 
5) Não encontramos no Edital e anexos, referências quanto a retenção do disco rígido/unidade de 
armazenamento, portanto, entendemos que para este edital a licitante não irá reter o disco 
rígido/unidade de armazenamento em caso de substituição. Está correto o nosso entendimento? 
Caso contrário favor esclarecer.  
 
6) 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?  
 
7) Referente ao objeto do Edital, UNIDADES DE NOTEBOOKS com as especificações constantes do 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, inicialmente cumpre informar que o notebook que iremos 
oferecer é produzido pela Positivo Tecnologia S/A em cumprimento às regras do Processo Produtivo 
Básico – PPB, fixadas na Portaria Suframa nº 103, de 6 de março de 2015.  
Ocorre que para a sua produção, além da aquisição de insumos nacionais, a Licitante importa alguns 
insumos com ex-tarifário.  
Como certamente é do conhecimento de V.Sª, o ex-tarifário é um regime especial de tributação com 
redução temporária do imposto de importação (II) para diversos insumos utilizados na produção de 
equipamentos de informática cuja concessão está condicionada à inexistência de produção nacional.  
Nos termos do artigo 6º da Decisão Mercosul CMC nº 25/2015, bem como da Portaria SECINT nº 
461/2019, os regimes de ex-tarifários possuem vigência até 31/12/2021. Isto quer dizer que até 
31/12/2021 todos os insumos com ex-tarifário vigente podem ser importados com alíquota 0% (zero) 
de II.  



No entanto, após esta data, caso não haja renovação do Acordo Internacional no âmbito do Mercosul, 
bem como edição de Portaria com a prorrogação do prazo de vigência dos ex tarifários, os insumos 
antes abrangidos pela alíquota 0% (zero) de II passarão a ser tributados à alíquota normal do 
imposto, o que, à toda evidência, implicará aumento do custo de produção dos equipamentos de 
informática objeto do presente certame, considerando que:  
Data de entrega das propostas/abertura Pregão: 21/12/2021  
Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias  
Fornecimentos/entregas em até 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de 
Fornecimento de Materiais  
Resta evidente que a prorrogação do regime de ex-tarifário depende de evento futuro e incerto, 
consistente em variáveis políticas e deliberação dos Estados Membros, bem como de edição de ato 
normativo (Portaria) no âmbito do Ministério da Economia.  
Portanto, no caso concreto, temos um cenário em que a proposta contempla equipamento de 
informática com aplicação de parte dos insumos importados com ex-tarifário e, portanto, atualmente 
sujeitos à alíquota 0% (zero) de II, o que resulta em proposta mais benéfica para este Órgão da 
Administração Pública. Ocorre que a contratação e fornecimento poderão ocorrer em momento 
posterior, em que tal tratamento tributário poderá não estar mais vigentes, o que implicará em severo 
aumento de custo para a Licitante.  
Desse modo, de forma a preservar a isonomia e a competitividade entre as licitantes no presente 
Certame, considerando que o fornecimento do equipamento de informática objeto desta licitação será 
provavelmente realizado após 31/12/2021, entendemos que todos os licitantes deverão formular 
suas propostas considerando a vigência do ex-tarifário no momento da emissão da proposta 
e, caso o Regime não seja prorrogado pelos entes competentes, os licitantes farão jus ao pleito de 
reequilíbrio econômico-financeiro, visto que a prorrogação do ex-tarifário depende de evento futuro e 
incerto, e para o qual as licitantes não têm qualquer poder de ação.  
Está correto o entendimento acima esposado?  
 
8) Considerando as disposições previstas na Lei nº 13.726/2018 acerca da racionalização dos 
processos e procedimentos administrativos, neste contexto, questionamos se durante as fases da 
licitação, serão aceitas por este órgão, os documentos de habilitação e as propostas técnica e 
comercial assinados eletronicamente pelas licitantes (assinatura digital através da estrutura de 
chaves pública e privada), que sejam enviados por e-mail quando solicitados pelo Instrumento 
Convocatório, e assim aceitos como documentos autênticos e originais, sem a necessidade de 
posterior envio das vias físicas (em papel)?  
 
Reitera-se que um documento assinado eletronicamente preenche os mesmos requisitos jurídicos de 
autenticidade e integridade, inclusive já sendo amplamente utilizado pelo Poder Judiciário.  
Caso não sejam aceitos por esta Administração, gentileza fundamentar a decisão, face as 
disposições expressas no sentido de racionalização dos processos e procedimentos administrativos 
prevista na Lei nº 13.726/2018.  
 
9) Entendemos que a proposta cadastrada no Sistema Eletrônico poderá possuir valor acima do 
estimado pela PM Camaçari/BA, que a mesma não será desclassificada por preço antes da fase de 
lances. Está correto o nosso entendimento?  
 
10) No item 9 do edital – PROPOSTA ELETRÔNICA, PROCEDIMENTOS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES, subitem 9.2 menciona: “Deverá constar no campo “Informações adicionais” do 
sistema licitações-e e na proposta escrita, detalhamento de todas as características do serviço 
de forma clara e inequívoca. Entendemos que, devido ao limite de caracteres no campo 
“Informações adicionais” do objeto ofertado do sistema licitações-e, ao cadastrarmos a proposta, 
podemos apenas apresentar uma especificação resumida do objeto licitado no campo descrição 
detalhada do objeto ofertado. Sendo que a descrição completa deverá ser enviada apenas pela 



licitante detentora da melhor oferta. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, favor 
especificar como deve ser a descrição do objeto.  
 
11) Não encontramos no edital e seus anexos como será o aceite dos equipamentos e os prazos em 
que ocorrerão. Solicitamos esclarecer quais serão os prazos máximos para o aceite provisório e 
definitivo, uma vez que estes prazos impactam diretamente no custo financeiro do projeto  
 
12) Conforme Art. 21, parágrafo 4º da Lei 8.666/93 “A licitação é pública e toda e qualquer 
informação a respeito dela também deve ser pública.” E ainda no mesmo artigo “Qualquer 
modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas.” Diante do exposto solicitamos os seguintes 
esclarecimentos:  
 
a. Entendemos que as respostas de esclarecimentos das empresas licitantes e qualquer modificação 
no edital serão publicadas no site http://www.licitacoes-e.gov.br. Nosso entendimento está correto?  
b. Caso o entendimento anterior não esteja correto, solicitamos que as respostas de esclarecimentos 
das empresas licitantes e qualquer modificação no edital sejam enviadas nos e-mails: 
andrea.machado@positivo.com.br e thiagob@positivo.com.br.  
 
RESPOSTAS:  
 
1. “Considerando que a Administração tem o dever de respeitar aquilo que foi estabelecido pelo 

diploma editalício, não podendo, de forma alguma, esquivar-se das regras preliminarmente 
estabelecidas com fulcro no artigo 3º, art. 41 e art. 55, XI, da Lei Federal 8.666/93, a empresa 
interessando em participar do certame deverá observar estritamente os requisitos previstos para o 
equipamento consoante as regras, condições, variações previstas no Edital. Outrossim, note-se 
que o item pertinente, prevê uma “operação interna mínima”, obviamente admitindo-se 
configurações comprovadamente superiores, que serão analisadas por equipe técnica quanto da 
apresentação das amostras.” 
 

2. “Deverá observar estritamente os requisitos previstos para o equipamento consoante as regras, 
condições, variações previstas no Edital.” 

 
 

3. “Deverá observar estritamente os termos e as certificações claramente previstas no Edital.” 
 

4. “Deverá observar estritamente os termos e as certificações claramente previstas no Edital, 
ressaltando as condições previstas no item 12, do Termo de Referência.” 

 
5. “Correto.” 

 
6. “Deverá ser observado o disposto nos artigos 12, 13, 18 e 26, da Lei nº 8078/1990, conforme 

conclamado no Edital.” 
 

7. “Deverá prevalecer as regras epigrafadas no Edital, não cabendo ao licitante impor condições ou 
vantagens não previstas no instrumento convocatório.” 

 
8. “Correto.” 

 
9. “Correto.” 

 



10. “Correto.” 
 

11. “Vide itens 5 e 12, do Termo de Referência que compõe o Edital.” 
 

12. a) Correto. 
 

 
 
Em 17/12/2021 
 
Atenciosamente,  
 
Wadna Cheile Melo da Costa 
Pregoeira da COMPEL 
 


