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Processo Licitatório n.º  021.926208/2019 

Resposta a Pedido de Questionamento ao Edital do  

Pregão Eletrônico nº 017/2019 

 

 

À empresa SEPROL. 

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa acima mencionada, o Pregoeiro 

responsável pelo certame, emite a resposta ao pedido conforme transcrito abaixo: 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

1) Com relação ao Anexo I, item 5. "Switch Acesso 24 Portas - iSCSI, 5.8 - Garantia". Conforme 

informado no Subitem 5.8.2. O acionamento da garantia será através de telefone 0800 do 

FABRICANTE, com capacidade de atendimento em regime de 8 (oito) horas por 5 (cinco) dias da 

semana. Tais serviços devem incluir a troca de hardware e atualizações de softwares caso 

apresentem alguma disfunção que afete o desempenho dos produtos fornecido, entendemos que 

apenas para o switch ofertado, a garantia deverá ser do fabricante em regime 8x5. Está correto 

nosso entendimento? 

RESPOSTA: O entendimento está correto. 

 

2) Com relação ao Anexo I, item 6. "Switch Acesso 24 Portas Empilhável - Core, 6.10 - Garantia". 

Conforme informado no Subitem 6.10.2. O acionamento da garantia será através de telefone 0800 

do FABRICANTE, com capacidade de atendimento em regime de 8 (oito) horas por 5 (cinco) dias 

da semana. Tais serviços devem incluir a troca de hardware e atualizações de softwares caso 

apresentem alguma disfunção que afete o desempenho dos produtos fornecido, entendemos que 

apenas para o switch ofertado, a garantia deverá ser do fabricante em regime 8x5. Está correto 

nosso entendimento? 

RESPOSTA: O entendimento está correto.  
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3) Ao postarmos os preços da proposta com o valor acima do valor estimado do edital, entendemos 

que não seremos desclassificados e iremos para lances, nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Entendimento totalmente errado. Conforme estabelece o instrumento 

convocatório propostas acima do valor estimado serão desclassificadas, nos termos dos itens 

10.5 e 10.6 subitem “e” do Edital. Desta forma, caso a Licitante apresente proposta com valor 

acima do valor estimado pelo edital, a mesma será desclassificada. 

 

4) No sistema comprasnet os lances serão dados pelo valor unitário ou total do item sendo que o 

sistema fará o agrupamento dentro do lote? Ou será dado pelo valor global do lote? ... Poderiam 

esclarecer de qual forma será os lances? 

RESPOSTA: Favor, ler itens 7.1.1 e 10.1.1 do Edital. 

 

5) Com relação ao item 11.3 subitens 11.15 e 11.15.1 menciona: “11.15 Todos os documentos 

emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua 

portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e, também, devidamente consularizados ou 

registrados no cartório de títulos e documentos. 11.15.1 Documentos de procedência estrangeira, 

mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente 

consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.” Pergunta: Entendemos que 

onde menciona que os documentos em idioma estrangeiro deverão ser acompanhados de 

tradução por tradutor juramentado, é válido somente para os documentos de habilitação e não é 

para ser considerado para as comprovações técnicas dos equipamentos, tais como certificações, 

manuais e/ou catálogos e/ou folders do fabricante, entendemos que para fins de comprovações 

técnicas será aceito a apresentação de catálogos/prospectos/certificações em língua inglês sem a 

necessidade de tradução juramentada, tendo em vista que o inglês é a língua padrão dos 

principais fabricantes de tecnologia, e dos principais órgãos acreditadores e certificadores de 

qualidade em nível mundial, além do que a tradução juramentada iria encarecer e reduzir 

drasticamente a competitividade do certame, tendo em vista a quantidade de folhas. Está correto 

nosso entendimento? 

RESPOSTA: O entendimento está correto, os documentos que deverão estar acompanhados 

de tradução para língua portuguesa, se restringe aos documentos de habilitação. Conforme 

item 11 do Edital. 
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Oportuno frisar que, conforme estabelece o item 17.6 do Edital, as respostas a pedidos de 

esclarecimentos serão encaminhados por e-mail e divulgados nos sítios www.corensc.gov.br e 

www.comprasgovernamentais.gov.br, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-los 

para a obtenção das informações prestadas. 

 

 

Florianópolis, 31 de outubro de 2019. 

 

 

Ronaldo Pierri 
Pregoeiro do Coren/SC 

Mat. nº 325 

 

http://www.corensc.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

