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 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
 

ACC BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA (POSITIVO) - CNPJ 07.157.915/0001-54 
 
1) QUESTIONAMENTO:  
 
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. 
 
RESPOSTA:   
 
A garantia ofertada deverá ser de 60 (sessenta) meses, conforme previsto em edital. 
 
As especificações constantes na relação de itens, gerada pelo Sistema Federal de licitações, utiliza como 
parâmetro os dados do Catálogo de Materiais, de acordo com o código informado, e, na maioria das vezes, as 
especificações não são 100% aderentes ao objeto a ser licitado. 
 
Além disso, tem-se que o sistema federal, na maioria das vezes, como no caso em questão, não permite a 
adequação das especificações do código CATMAT àquelas pretendidas pelo Órgão. 
 
Por tal razão, o edital traz, em seu item 6, da SEÇÃO I da PARTE V, a seguinte redação: 
 

“Em caso de eventual disparidade existente entre as especificações do objeto descritas no sistema 
eletrônico e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.” 
(grifo nosso) 

 
Assim, deve a empresa considerar as especificações constantes no Edital e em todos os seus anexos.  
 

 
2) QUESTIONAMENTO:  
 
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. 
 
RESPOSTA:   
 
Sim, serão aceitos documentos assinados eletronicamente, os quais, para serem aceitos como documentos 
“originais” (e não cópias), deverão passar por regular verificação da validade e autenticidade do certificado digital 
correspondente. 
 
Caso não validados, tais documentos serão recebidos na qualidade de cópias. Neste sentido, tem-se que a PARTE 
II do edital, prevê em seus itens 5, alínea “c”, e 9, o envio da DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE, na qual a empresa 
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declara que as cópias digitais e/ou digitalizadas de todos os documentos enviados em sistema são autênticas e 
condizem com os documentos originais, portanto, passíveis de aceitação.  
 
Por sua vez, sobre o envio dos documentos físicos, o item 11.1.1 da SEÇÃO III da PARTE I do edital esclarece que: 
 

“Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento 
digital, mediante solicitação expressa do(a) pregoeiro(a), na fase de análise documental correspondente. 

 
Assim, considerando que todo o processo é eletrônico, não há necessidade de envio de documentos físicos, 
exceto na hipótese acima. 
 
Esclarecemos ainda que, conforme edital, os documentos deverão ser encaminhados, exclusivamente, através 
do sistema federal de licitações, a saber: 
 

PARTE I, ITEM 8, “b”: A licitante é responsável por “Remeter, nos prazos estabelecidos, exclusivamente 
via sistema eletrônico, os documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos 
complementares.” 
 
PARTE I, ITEM 11: “Para fins de participação no certame, após a divulgação do edital, as licitantes deverão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, cadastrar proposta de preços relativa ao lote único que 
pretende disputar e encaminhar os documentos de habilitação, todos conforme exigido em edital.” 
 
PARTE V, ITEM 17: “Definida a ordem de classificação final, o(a) pregoeiro(a) convocará a licitante melhor 
classificada em cada lote ou item para envio, exclusivamente pelo sistema eletrônico, dos documentos 
indicados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, a incluir a proposta de preços ajustada.” 

 
Diante do exposto, não serão aceitos documentos encaminhados por e-mail ou qualquer outro meio diverso do 
sistema, salvo quando deliberado pelo pregoeiro e mediante justificativa escrita em CHAT, durante a sessão.  
 

 
3) QUESTIONAMENTO:  
 
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? 
 
RESPOSTA:   
 
O entendimento está correto.  
 
Ressaltamos que, conforme item 17.1 da PARTE V do edital, apenas no momento do envio da proposta ajustada, 
somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos 
estimados pelo MPBA. 
 
Assim, somente haverá convocação, pelo(a) pregoeiro(a), da licitante melhor classificada (após disputa de laces) 
para o envio de proposta ajustada, caso os valores finais por esta ofertados (unitários e totais) estejam dentro 
dos limites estabelecidos pela Administração. 
 

 
4) QUESTIONAMENTO:  
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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. 
 
RESPOSTA:   
 
Conforme edital, para classificação ou desclassificação preliminar de proposta, antes da disputa de lances, será 
considerada somente a proposta cadastrada eletronicamente em sistema, já que, antes do fim da etapa de 
lances, o pregoeiro não tem acesso aos documentos de proposta e habilitação encaminhados como anexo.  
 
Por conseguinte, determina o edital que o anexo de proposta que será considerado para análise e, 
consequentemente, classificação ou desclassificação final da empresa, será aquele encaminhado pela licitante 
melhor classificada, com os valores ajustados após disputa e inserido em sistema após a convocação pelo 
pregoeiro, respeitados os regramentos da SEÇÃO II da PARTE II do Edital 
 
Assim sendo, e em atenção ao quanto questionado, esclarece-se que, caso a empresa seja obrigada pelo sistema 
a inserir um documento de proposta de preços inicial sob a forma de anexo, antes da abertura da sessão pública, 
orienta-se que o faça conforme ANEXO I do edital e que tal documento seja compatível com a proposta eletrônica 
cadastrada em sistema, uma vez que é esta que vinculará os demais atos e ofertas feitos pela licitante. 
 
 

 
5) QUESTIONAMENTO:  
 
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 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 
 
RESPOSTA:   
 
O entendimento está correto.  
 
Neste sentido, e relativamente ao quanto questionado por essa empresa, destacamos que o edital, em seu item 
2.1.2, alínea “b”, da PARTE II, deixa claro que somente haverá rejeição preliminar da proposta inicial cadastrada 
eletronicamente em sistema caso o conteúdo constante na descrição resumida do item for incapaz de 
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individualizar as características gerais de cada item, como nos casos de se utilizar expressões como “conforme 
edital” e “nos termos solicitados”.  
 

 
6) QUESTIONAMENTO:  
 
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. 

 
RESPOSTA:   
 
Conforme item 4 da SEÇÃO I da PARTE V do Instrumento convocatório “as respostas às impugnações e aos 
esclarecimentos serão disponibilizadas em meio eletrônico, através do Portal Eletrônico deste Ministério Público 
do Estado da Bahia, no endereço www.mpba.mp.br/licitacoes (opção de banner PREGÃO ELETRÔNICO e 
conforme o número deste edital), e do Portal de Compras do Governo Federal, sítio www.gov.br/compras/pt-br 
(UASG 926302 e conforme o número deste edital).” 
 

 
 
OBS.: QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS SERÃO DISPONIBILIZADOS NO SITE DO MPBA E INSERIDOS EM 
SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES. 
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