
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
ESCLARECIMENTO  

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 085/2016 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
PROCESSO: 00660.11.07.611.2016 
 
OBJETO: Registro de preço para Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura de Rede TI/Telecom, 
sendo eles, UTM/NGFW, Access Point, Outdoor/Indoor, para implantação da politica de segurança e 
tecnologia da informação dos órgãos da Prefeitura de Camaçari. 
 
Respondendo a solicitação de esclarecimentos de empresas interessadas em participar da licitação 
acima mencionada: 
 
Pergunta: 
 
No modelo do Anexo II - Modelo de Proposta de Preço, o mesmo traz no campo de legenda, letra 
"B" a seguinte solicitação: “Declaração emitida pelo fabricante dos equipamentos de que possui 
empresa autorizada a prestar serviço de assistência técnica aos equipamentos, localizada em 
Salvador ou Região”. Para o qual fazemos o seguinte questionamento: 
 
1: Não localizei nesse edital a "Letra B" como requisito para inabilitação, apenas como um fator de 
conhecimento. Esta correto nosso entendimento? Em caso positivo, poderiam nos apontar em qual 
parte do edital, ou anexos, que consta esse item como requisito obrigatório para habilitação, que 
pode levar uma empresa a inabilitação?  
 
2: Quanto a essa exigência dessa declaração especifica do fabricante, a mesma esta em desacordo 
com a jurisprudência da Lei 8.666/93, arts. 27 a 31 e Decreto 3.555/200 Art 13, pois limita o caráter 
competitivo da Licitação. A Administração pretende reconsiderar essa "Letra", caso a mesma venha a 
ser requisito de habilitação?  
 
3: Destacamos que o nosso Fabricante não fabrica uma Declaração especifica, conforme a 
solicitação desse item/Letra B, contudo pode ser facilmente comprovado a Assistência do Fabricante 
por meio do Portal de que presta assessoria a todo o Brasil, de forma satisfatória. Documentação que 
seguirá junto aos documentos de habilitação. Podemos seguir dessa forma? Caso o item/letra 
"B" venha a ser um requisito de habilitação. 
 
4: Vale ressaltar que pela declaração do anexo "IX - Garantia e Assistência Técnica" assumimos 
para si a obrigação da Garantia e Assistência com apoio do nosso Fabricante, por sermos uma 
revenda autorizada. Esta correto nosso entendimento? Podemos prosseguir dessa forma?  
 
Resposta:  
 
1: A apresentação da “Declaração emitida pelo fabricante dos equipamentos de que possui empresa 
autorizada a prestar serviço de assistência técnica aos equipamentos, localizada em Salvador ou 
Região” é critério de classificação de Proposta de Preço e deverá ser apresentada no momento da 
abertura da sessão no Envelope 01, conforme subitem 8.6, letra a do Edital.  
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2: A Pregoeira ratifica que o referido documento  na exigência letra “B” trata-se de um documento que 
deverá ser apresentado juntamente com a proposta de preços. 
 
3: Esclarecemos a exigência da letra “B” no anexo II do Edital tem como objetivo ter ciência das 
empresas que prestam assistência técnica ao produto a ser adquirido por esta Administração. 
 
4:  A declaração exigida no Anexo IX do Edital tem como objetivo a garantia de que a empresa 
vencedora do certame preste serviços de assistência técnica ao produto ofertado, em caso de 
necessidade. 
 
Pergunta: 
 
Quanto as seguintes declarações, por gentileza, em qual momento as mesmas devem ser anexadas: 
Credenciamento, Habilitação ou Proposta de Preço? 
 
Sendo elas:  
 
1: ITEM 7. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS: Declaração que tomou conhecimento de todas as informações 
e das condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação; 
 
2: Anexo IV - Declaração de atendimento as condições de habilitação; 
 
3: Anexo VI - Dados para assinatura do Contrato da ATA de Registro de Preço; 
 
4: Anexo VIII- Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 
 
5: Anexo IX - Declaração de Garantia e Assistência Técnica. 

 
Resposta:  
 
1: Proposta de Preço. 
 
2: Credenciamento. 
 
3: Proposta de Preço. 
 
4: Habilitação. 
 
5: Proposta de Preço. 
 
 
Em 24/10/2016  
 
Atenciosamente, 
 
 
Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira da COMPEL 


