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COM-AT 0011/2022-VAL 

 
AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.09.00854.0018090/2021-16 
 

Prezados Senhores, 

 

Com relação ao edital em referência, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 

 
1) No Edital anexo II item 3.7 REGRAS DA GARANTIA temos: “DURAÇÃO: 60 MESES”. Já na 

relação de itens, item 1 – Servidor temos: “Garantia On Site: Superior 48 MESES”. Visto que 
os documentos apresentam tempos de garantia diferentes, solicitamos esclarecer qual o tempo 
de garantia correto dos servidores. 
 

2) 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. 
 

3) Entendemos que a proposta cadastrada no Sistema Eletrônico poderá possuir valor acima do 
estimado pelo MPBA, que a mesma não será desclassificada por preço antes da fase de lances. 
Está correto o nosso entendimento? 
 

4) Na Seção III do Edital - DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA E ENVIO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA), subitem 
12.1 menciona: “Para fins de classificação inicial de proposta (antes da disputa de 
lances), será considerado somente o conteúdo contido no formulário eletrônico de 
proposta, preenchido por cada licitante através de campos próprios do sistema (SEÇÃO 
I da PARTE II). Por conseguinte, será considerado não apresentado documento de 
proposta de preços inicial, eventualmente inserido em sistema sob a forma de anexo, 
antes da abertura da sessão pública.” Ao verificar o portal para cadastro, identificamos que 
é necessário anexar documentação nos campos DOCUMENTOS DA PROPOSTA e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, caso contrário, não é possível concluir o envio da 
proposta. Portanto, entendemos que no momento do cadastro da proposta no portal eletrônico, 
as empresas licitantes deverão anexar a proposta de preços no modelo do Anexo I do edital e 
os documentos de habilitação, sendo que os documentos técnicos, como catálogos e 
certificados, deverão ser enviados apenas pela empresa arrematante, após etapa de lances. 
Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, favor esclarecer.  
 

5) Na parte II DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS CORRELATOS - SEÇÃO I – DO 
CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA DE PREÇOS EM SISTEMA  (ANTES DA SESSÃO 
PÚBLICA) , subitem 2.1.1 menciona: “Deverão constar no campo de descrição detalhada, 
para cada item licitado, informações relativas à correspondente especificação mínima 
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do bem, as quais deverão ser compatíveis com aquelas contidas no ANEXO I – MODELO 
DE PROPOSTA e/ou no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA.” Entendemos que, devido 
ao limite de caracteres no campo descrição detalhada do objeto ofertado no site do comprasnet, 
ao cadastrarmos a proposta, podemos apenas apresentar a marca, modelo e fabricante no 
campo especifico do comprasnet, e 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. 
 

6) 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.comprasnet.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: valdirenec@positivo.com.br e alison.evaristo@positivo.com.br. 

 

Quaisquer informações sobre os questionamentos deverão ser dirigidas à Analista de Propostas 

Valdirene Correia e ao Analista Técnico Alison Augusto Evaristo, assim como que a resposta poderá 

ser enviada nos e-mails: valdirenec@positivo.com.br e  alison.evaristo@positivo.com.br. 

 

Atenciosamente, 

 

Ilhéus, 03 de fevereiro de 2022. 

 

 

Maria Helena Pereira 
Gerente Mercado Governo 
CPF: 021.075.919-46 
Razão Social: ACC  Brasil Indústria e Comércio de Computadores Ltda. 
CNPJ nº 07.157.915/0001-54 
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