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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
 

STEFANINI RAFAEL SEGURANCA E DEFESA S.A, CNPJ nº 24.691.488/0001-09 
 
1) QUESTIONAMENTO:  
 
Ainda que o envio de documentos técnicos conste no item 5, alínea E da Seção II da Parte II do Edital, 
entendemos que não será necessário o envio dos referidos documentos técnicos, que estão listados 
no item 11 da Seção III da Parte II, conforme consta no item 5.1 da Seção II da Parte II do Edital 
(transcrito abaixo): 
 
“5.1. Não será obrigatoriamente exigido o envio de documentos técnicos de produto (catálogos, 
manuais etc.) em conjunto com a proposta de preços ajustada.” 
 
Tais documentos deverão ser apresentados apenas se necessário, conforme consta no Anexo II - Termo 
de Referência, tópico 2, item 2.5, alínea A (transcrito abaixo): 
 
A) DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO FABRICANTE, correspondente a cada item de serviço 
ofertado na licitação, que comprove o atendimento deste às especificações técnicas exigidas no Termo 
de Referência. Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como 
catálogos técnicos, folders, manuais, fichas de especificação técnica, link para acesso a sítio oficial (o 
qual contenha as informações técnicas) e páginas da internet impressas. 
* Itens licitados abrangidos pela exigência de documento técnico: TODOS OS ITENS 
* Indicação da fase para a exigência: APÓS ANÁLISE PRELIMINAR DE PROPOSTA (SE HOUVER 
NECESSIDADE APONTADA PELA ÁREA TÉCNICA) (grifo nosso) 
 
O entendimento está correto? 
 
RESPOSTA:   
 
O entendimento não está correto.  
 
Conforme regras previstas em edital, tem-se que não será necessário do envio da documentação 
técnica em conjunto com a proposta de preços ajustada, no prazo de duas horas após o encerramento 
da disputa de lances, conforme determina o item 18 da PARTE V do instrumento convocatório. 
 
Contudo, caso solicitado pela área técnica, após a análise da proposta ajustada recebida, a licitante 
poderá ser convocada para apresentar, em novo prazo a ser consignado pelo(a) pregoeiro(a), 
documento(s) técnico(s) comprobatório(s) das especificações técnicas da solução ofertada. 
 

 
2) QUESTIONAMENTO:  
 
O item 6.1.3 do item 6 da Parte III do Edital informa que não será admitido o somatório de atestados, 
conforme estabelecido no Anexo II – Termo de Referência. Ocorre que não identificamos esta restrição 
no referido Anexo. Desta forma, podemos entender que poderá ser admitido sim o somatório de 
atestados para comprovação dos requisitos para habilitação técnica? 
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RESPOSTA:   
 
Não. 
 
Não será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica para comprovação da exigência 
contida no item 2.7 do Termo de referência, de modo que cada atestado apresentado deverá ser capaz 
de comprovar, por si, a execução pretérita e satisfatória de serviços com as características exigidas no 
item 2.7.1 do edital, especialmente no tocante a: 
 

“O atestado visa esclarecer que o proponente já tenha instalado a solução ofertada de gestão 
de vulnerabilidade e conformidade de configurações para Ativos e Aplicações Web.” 

 
Neste sentido, observa-se que não há exigência de quantitativo específico de atestados, sendo exigida 
a apresentação (mínima) de apenas um documento de tal natureza. 
 
 

 
OBS.¹: RESPOSTAS SUBSIDIADAS PELA ANÁLISE TÉCNICA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO/MPBA. 
 
OBS.²: QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS SERÃO DISPONIBILIZADOS NO SITE DO MPBA E INSERIDOS 
EM SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES. 
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