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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
 

EMPRESA INFORMÁTICA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 32.850.497/0001-23  
 
ESCLARECIMENTO 01: Em relação aos ITENS 3 e 4, onde são solicitados o protocolo “RIPv2”, entendemos que o 
produto fornecido sem o mesmo não será desclassificado da disputa devido a este ser um protocolo antigo cada vez 
mais em desuso nas novas tecnologias de rede, permitindo assim a ampla disputa no certame (sem a exclusão de um 
dos líderes de mercado), e maior economicidade a instituição sem prejuízos futuros de ordem técnica. Estamos 
corretos em nosso entendimento? 
RESPOSTA: O entendimento não está correto. Entretanto, tendo em vista que os demais protocolos presentes no 
edital atendem as nossas necessidades, esta diretoria irá retirar a exigência do protocolo RIPv2 dos itens 2.3.17 e 
2.4.17 das especificações técnicas detalhadas.  
 
ESCLARECIMENTO 02: Em relação ao SUBITEM 2.4.15, quando solicitado que: ”O switch deve operar em ambiente 
com temperatura de no mínimo entre 0ºC e 45ºC e umidade entre 10% e 90% sem condensação.”, entendemos que 
visando a ampla disputa no certame (sem a exclusão de um dos líderes de mercado), e maior economicidade a 
instituição sem prejuízos futuros de ordem técnica, serão aceitos equipamentos com temperatura de operação 
mínima entre 5°C e 40°C e  com umidade entre 5% e 85%. Estamos corretos em nosso entendimento? 
RESPOSTA: O entendimento não está correto. Entretanto, mantendo a coerência em relação as nossas necessidades 
e para ampla competitividade, ajustaremos os itens 2.3.15 e 2.4.15 das especificações técnicas detalhadas, sendo 
considerado os valores de “temperatura de no mínimo entre 5ºC e 40ºC e umidade entre 10% e 85% sem 
condensação. “. 
  
ESCLARECIMENTO 03: Em relação aos SUBITEM 3.1.1, quando solicitado que: ”Deve ser da fabricante dos 
equipamentos e fornecida como plataforma única para o gerenciamento dos mesmos”, visando a ampla disputa no 
certame (sem a exclusão de um dos líderes de mercado), e maior economicidade a instituição sem prejuízos futuros 
de ordem técnica, serão aceitos softwares produzidos para os respectivos equipamentos devidamente 
HOMOLOGADO pelo fabricante dos switches, desde que estes atendam tecnicamente os requisitos técnicos 
obrigatórios da especificação. Estamos corretos em nosso entendimento? 
RESPOSTA: O entendimento não está correto. Entretanto, softwares produzidos para os respectivos equipamentos 
devidamente HOMOLOGADO pelo fabricante dos switches serão aceitos e o texto foi alterado para maior 
esclarecimento. 
 
ESCLARECIMENTO 04: Em relação aos SUBITEM 3.1.2, quando solicitado que: ”Deverá ter todas as funcionalidades, 
necessárias ao atendimento integral dos requisitos solicitados nessas especificações técnicas, licenciadas na 
modalidade perpétua sendo que nenhum dos recursos solicitados poderá parar de funcionar após o período de 
encerramento da garantia dos equipamentos e softwares fornecidos.”, tendo em vista as constantes atualizações 
nas tecnologias empregadas nos equipamentos e software, onde surgem cada vez mais novas funcionalidades, 
caracterizando assim um tendência mundial, conforme cita o IDC (International Data Corporation) onde,  em um de 
seus estudos publicou: “O mercado de software continua sua rápida transição para o modelo de assinatura...” (fonte: 
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US44435119), sendo assim, entendemos que também será aceito 
licenciamento por assinatura pelo mesmo período da garantia solicitada. Está correto nosso entendimento? 
RESPOSTA: O entendimento não está correto. Entretanto, compreendendo as tendências explicitadas no 
questionamento, decidimos alterar o texto para contemplá-las. 
 
ESCLARECIMENTO 05: Em relação aos ITEM 9, SUBITENS 2.9 e 2.9.1, quando solicitado que: “Cabo empilhamento / 
interligação para switch tipo II” e “2.9.1. Cabo empilhamento / interligação de, pelo menos, 1,2 m”, entendemos 
que esses requisitos são somente para o ITEM referente ao Switch tipo I, onde provavelmente deve ter ocorrido um 
simples erro de grafia, já que o Switch tipo II não é solicitado recurso de empilhamento nem tão pouco portas para 
uplink. Estamos corretos em nosso entendimento? 
RESPOSTA: O entendimento está correto. Em virtude de erro material na tabela 1.1, item 9, a descrição será retificada 
para “Cabo empilhamento / interligação para switch tipo I“. 
 
ESCLARECIMENTO 06: Em relação ao SUBITEM 5.2.2, quando solicitado que: ”Tempo de solução 06 (seis) horas.”, 
entendemos, para que haja ampla disputa no certame (sem a exclusão dos líderes de mercado) e maior 
economicidade a instituição sem prejuízos futuros de ordem técnica, entendemos que, ao ofertarmos uma garantia 
com tempo de atendimentos no local em até 6 horas para reparo do equipamento, estaremos ofertamos uma 
garantia igual ou superior a solicitada. Está correto nosso entendimento? 
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RESPOSTA: O entendimento não está correto. O tempo de solução deverá ser de até 06 (seis) horas a partir da 
abertura do chamado. 
 
 

EMPRESA UNENTEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - CNPJ Nº 19.557.079/0001-84 
 

QUESTIONAMENTO 01: Referente ao item 3 – Switch tipo III (L3—Camada 3), é exigido no item 2.3.1 "04 portas 
40Gbps" e no item 2.3.23 "A comunicação em alta disponibilidade deve ser feita em portas adicionais ao que foi 
solicitado". Entendemos que o equipamento deve ser o fornecido com mais 02 portas 40Gbps adicionais, totalizando 
06 portas 40Gbps e que os cabos de empilhamento também deverão ser fornecidos. Está correto o nosso 
entendimento? 
RESPOSTA: O entendimento está parcialmente correto, pois não há determinação de throughput para as portas 
adicionais que implementam a alta disponibilidade 

 
QUESTIONAMENTO 02: Referente ao item 4 – Switch tipo IV (L3—Camada 3), é exigido no item 2.4.1 "02 portas 
40Gbps" e no item 2.4.23 "A comunicação em alta disponibilidade deve ser feita em portas adicionais ao que foi 
solicitado". Entendemos que o equipamento deve ser o fornecido com mais 02 portas 40Gbps adicionais, totalizando 
04 portas 40Gbps e que os cabos de empilhamento também deverão ser fornecidos. Está correto o nosso 
entendimento?  
RESPOSTA: O entendimento está parcialmente correto, pois não há determinação de throughput para as portas 
adicionais que implementam a alta disponibilidade. 

 
QUESTIONAMENTO 03: Referente ao item 7 – Transceptor QSFP+ 40GBASE-SR BiDi, é exigido no item 2.7.1.4 
"Temperatura de operação: 0 a 70 °C". Entendemos que será aceito o fornecimento de GBIC do mesmo fabricante 
dos switches que atenda a todas as características técnicas e com uma temperatura de operação de 10°C a 70°C sem 
prejuízo para a solução. Está correto o nosso entendimento? 
RESPOSTA: O entendimento não está correto, contudo, como não afeta as nossas necessidades e amplia a 
competitividade, decidimos ajustar os itens 2.5.1.4, 2.6.1.4 e 2.7.1.4 sendo considerado o novo texto: “Temperatura 
de operação: 10 a 70 ºC;”. 

 
QUESTIONAMENTO 04: Referente ao item 10 – Solução de Gerência, é exigido no item 3.1.3 
“A  solução  poderá  ser  “appliance”  (hardware  com  software)  ou  máquina  virtual (software) compatível com a 
plataforma VMware vSphere". Entendemos que será aceito o fornecimento de solução em máquina virtual que será 
instalada nos servidores da CONTRATANTE. Está correto o nosso entendimento? 
RESPOSTA: O entendimento está correto. 
 
 

EMPRESA PRODUS SOLUÇÕES EM TI  
 

QUESTIONAMENTO 1: Considerando o citado na pag. 4, item 6.2; na pag. 15, item 30.2 e na pag. 37, item 11.2.2. 
Considerando que todos fabricantes de switch produzem normalmente a documentação técnica em inglês. Podemos 
entender que seriam aceitas, para efeito de comprovação de atendimento das especificações, documentações 
técnicas em português ou em inglês? 
RESPOSTA: Atentem para o item 6.2 da PARTE II do edital, onde fala que os documentos devem ser preferencialmente 
em mídia eletrônica e em português e para o item 11.2.2.1 do Anexo III – Termo de referência. 
  
QUESTIONAMENTO 2: Considerando as características dos fornecimentos dos itens de 1 a 11, entendemos que para 
o fornecimento dos itens de 1 a 10 entregaremos Nota Fiscal de Venda e para o item 11 Nota Fiscal de Serviço. Está 
coreto nosso entendimento? 
RESPOSTA: Considerando a descrição dos itens em comento, para os itens 1 a 10 deve ser emitida NF de mercadoria, 
já em relação ao item 11, por se tratar de serviço de treinamento, deve ser emitida NF de serviço. 
  
QUESTIONAMENTO 3: Considerando o citado na página 44 abaixo: “5.2. Condições exclusivas para os itens 3 (“Switch 
tipo III”) e 4 (“Switch tipo IV”): ... 5.2.2. Tempo de solução 06 (seis) horas.” Para comprovar o atendimento da 
especificação do tempo de solução dos chamados para os itens 3 (“Switch tipo III”) e 4 (“Switch tipo IV”) será aceita 
uma declaração em substituição a apresentação dos Part Number de garantia do Fabricante? 
RESPOSTA: O entendimento não está correto. A referida garantia deve obrigatoriamente ser reconhecida pelo 
fabricante da solução e cobrir os materiais relacionados no item que as descreve. 
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QUESTIONAMENTO 4: Considerando o citado no edital na página 33, item 6.4 e 6.4.1 
“6.4. Garantia Financeira Contratual 
6.4.1. A CONTRATADA deverá garantia de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato apresentar em até 10 (dez) 
dias úteis após a assinatura do contrato.” 
Considerando que se trata de um registro de preços de fornecimento de switches aonde não existe a obrigação do 
M.P. da Bahia de pedir o total dos itens do Registro de Preços e que a Garantia Financeira Contratual é de 5% global 
do contrato. Entendemos que será feito um contrato para cada solicitação de fornecimento e que a garantia 
contratual de 5% seria para cada fornecimento e não para o valor total da Ata de Registro de Preços. Está correto 
nosso entendimento? 
RESPOSTA: Para os itens que exigem a celebração de contrato o valor da garantia será referente ao valor de cada 
contrato a ser firmado. 
  
QUESTIONAMENTO 5: Conforme item abaixo: 
“5.1.1. O serviço de Assistência Técnica será prestado a fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de 
uso, sem qualquer ônus adicional para o MPBA e deve ser prestado diretamente pelo fabricante por intermédio da 
CONTRATADA ou rede autorizada, durante o período de garantia referente a cada item.” Grifo nosso 
Quanto ao texto grifado podemos entender que o serviço de garantia poderia ser prestado pela Contratada seja ela 
uma assistência técnica autorizada ou não? 
RESPOSTA: O entendimento não está correto. O serviço de assistência técnica deve ser prestado diretamente pelo 
fabricante por intermédio da CONTRATADA ou por assistência técnica autorizada pelo fabricante. 
 
QUESTIONAMENTO 6: Conforme item abaixo: 
“6.2.6. Fica estabelecido pelo CONTRATANTE que os equipamentos citados no objeto deste Termo de Referência 
deverão estar cobertos por garantia “on site”, nas instalações das sedes do MPBA. Desta forma, a CONTRATADA deve 
dar atendimento de manutenção total durante todo o PERÍODO DE GARANTIA nas instalações da sede do Ministério 
Público do Estado da Bahia, com endereço à 5ª Avenida, n° 750, do CAB – Salvador, BA – Brasil – CEP 41.745-004, 
exceto nos casos em que, justificada e comprovadamente, o mesmo deva ser reparado em laboratório próprio. “   
Podemos entender que ao citar que a “CONTRATADA deve dar atendimento de manutenção total durante todo o 
período de garantia...”  só caberia caso a CONTRATADA também fosse uma assistência técnica autorizada do 
fabricante, porque caso contrário estaria em desacordo com os itens 5.1.1 e 6.2.2? 
RESPOSTA: O entendimento não está correto. O texto constante das especificações técnicas detalhadas será 
reformulado para uma melhor compreensão. 
 
 

EMPRESA LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ nº 41.986.662/0001-60 
 

No item 2 constante no PREAMBULO do edital pede-se: 
“2. VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO 
R$ 1.701.533,74 (um milhão setecentos e um mil quinhentos e trinta e três reais e setenta e quatro 
centavos).” 

QUESTIONAMENTO 01: Conforme item 2 grifado acima, temos que o orçamento estimado para o presente pregão 
fora idealizado em um período sem tantas turbulências, quando o dólar girava em torno de R$ 3,978 e as condições 
de fornecimento não estavam afetadas por atores externos. Ocorre que no presente momento o dólar está cotado a 
R$ 4,780 (com picos que chegam a R$ 5,00), ocasionando um aumento de, no mínimo, 16% no custo do equipamento. 
Importante frisar também que os equipamentos solicitados são importados e são diretamente afetados pela 
volatilidade da moeda, bem como pela recente problemática do Corona Vírus, que obrigou alguns fabricantes a 
paralisar a fabricação por conta do temor com a expansão do vírus e também pela falta de peças no mercado. 
Entendemos que serão aceitas propostas com valor acima do estimado, tendo em vista o fato superveniente que 
acabou de ser exposto. Nosso entendimento está correto?  
RESPOSTA: O entendimento não está correto. Atentem para a alínea a), do item 39.1.1.1, da seção VI, da PARTE IV do 
edital, onde informa que somente serão admitidas propostas finais ajustadas com valores unitários e totais que estejam 
dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA. 
 
QUESTIONAMENTO 02: Ainda em referencia ao item 02 do edital grifado acima, é de conhecimento que a partir de 
01 de Abril de 2020 entram em vigor as mudanças na Lei de Informática, onde serão cancelados os benefícios fiscais 
do PPB (Processo Produtivo Brasileiro) onde o IPI passará de 0,75% para 15%, o que vai acarretar num aumento de 
custo geral em torno de 8% para empresas fabricantes e integradoras destes produtos no Brasil. Entendemos por 
bem que, dado o somatório dos fatos supervenientes expostos, seja feita a suspensão ou adiamento do presente 
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edital bem como uma solicitação atualizada do orçamento dos equipamentos, para que não haja prejuízo a 
Administração e aos licitantes quanto ao fornecimento dos equipamentos. Nosso entendimento está correto? 
RESPOSTA: O entendimento não está correto. 
 
QUESTIONAMENTO 03: Referente ao MODELO V - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP, entendemos 
que esta declaração se refere somente as empresas enquadradas na LEI 123/06, não sendo necessário para as demais 
empresas apresentar esta declaração. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja favor nos explicar. 
RESPOSTA: Atentem para o item 6.2.3 da Seção II da PARTE III do edital. 
 
 

EMPRESA TLDNETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ CNPJ Nº 41.986.662/0001-60  
 
Os itens 2.1.8, 2.2.8, 2.3.19 e 2.4.19, do anexo IV, Especificações Técnicas Detalhadas, indicam que os Switches devem 
ser homologados pela Anatel. Switches são equipamentos de comutação de pacotes, no contexto do presente 
certame, serão utilizados exclusivamente para conectividade das redes de dados das unidades do Ministério Público 
do Estado da Bahia, não haverá qualquer conexão dos respectivos equipamentos a operadoras, tão pouco serão 
utilizados na prestação de serviços comerciais de telecomunicações. A resolução 242 da Anatel, em seu capítulo III, 
Art. Quarto dispões que; são passíveis de certificação e de homologação, para efeito do que prevê o Regulamento, 
todos os Produtos de Telecomunicação classificáveis nas Categorias I, II e III. 

  
 
A resolução 242 da Anatel, em seu capítulo II, Art. Terceiro, itens XVIII, XIX e XX, apresentam objetivamente Produtos 
de Telecomunicação classificáveis nas Categorias I, II e III, nestes, Switch não são classificados.  

 
Para garantir maior competitividade do certame, entendemos que o Certificado de homologação não será item 
desclassificatório de oferta, desde que, os equipamentos atendam a todos demais pré-requisitos apresentados e 
exigidos no edital e seus anexos. Pergunta: Está correto nosso entendimento? 
RESPOSTA: O entendimento não está correto. Os equipamentos deverão ser homologados pela Anatel, conforme 
especificações do Edital. 
 
 

EMPRESA PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - CNPJ Nº 
12.0007.998/0001-35  

 
I - DO NECESSÁRIO DESMEMBRAMENTO DO LOTE 
Ao analisar o Edital verificou-se que consta denominação de Lote único, impossibilitando que o Licitante participe 
apenas de um dos itens constantes no lote único. Sendo Lote Único, necessário o desmembramento dos itens, pois 
atentam contra os princípios da legalidade e da competitividade, podendo, por esta razão, afastar interessados neste 
processo licitatório e consequentemente impedir que a Administração Pública contrate a proposta mais vantajosa. 
Isso porque o julgamento por menor preço de UM LOTE FORMADO POR ITENS AUTÔNOMOS IMPOSSIBILITA um 
número maior de empresas participarem do certame, visto que muitas empresas possuem apenas alguns dos itens 
que compõem o lote e não todos, contrariando legislação. Vejamos. 

SÚMULA Nº 247 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para 
a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja 
prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de 
propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, 



 
 

 
 
 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 
Processo nº 003.0.32622/2019 

fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. Grifos nossos. 

 Ainda nesse sentido é o entendimento do tribunal pátrio esposado abaixo: 
Sumário. REPRESENTAÇÃO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO 
DE PREÇOS. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO POR PREÇO GLOBAL, COM AGRUPAMENTO DE 
DIVERSOS ITENS NUM ÚNICO LOTE. COMPROMETIMENTO DA ECONOMICIDADE E DA VANTAJOSIDADE 
DA CONTRATAÇÃO. PREGÃO SUSPENSO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. 
AFRONTA À SUMÚLA TCU 247. DETERMINAÇÃO PARA ANULAÇÃO DO CONTRATO E DOS ATOS DELE 
DECORRENTES. CIÊNCIA À AUDITORIA INTERNA DA ECT DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NÃO 
TRATADOS NESTES AUTOS. Grifos nossos. (Acórdão 1879/2015 – PLENÁRIO; Relator BRUNO DANTAS; 
Processo 011.268/2015-8) 

Desta forma, visando maior competitividade no processo licitatório, solicitamos desmembrar o lote único, permitindo 
assim o cadastro individual de propostas. Tal separação em Lotes Distintos viabilizará a efetiva competição no 
certame e economia na seleção da melhor oferta, sendo a Administração Pública a maior beneficiada ao promover 
um processo licitatório verdadeiramente amplo e isonômico, uma vez que, por meio do desmembramento do objeto 
tal como solicitado, estimulará a competitividade, abarcando o maior número possível de licitantes. Entender o 
contrário, mantendo-se a opção atual, estar-se-á frustrando o princípio da isonomia, uma vez que a exigência 
formulada restringe seriamente o número de empresas licitantes, o que, em uma última análise, não favorece a 
verdadeira, justa e ampla competição e a economicidade da contratação. 
II - DO PEDIDO 
Diante de todo o exposto, em respeito aos princípios da legalidade, da isonomia e do atendimento ao melhor 
interesse público, solicitamos que seja feito o desmembramento do lote único, do referido processo licitatório, a fim 
de ampliarmos a competitividade do processo em epígrafe. 
RESPOSTA: A justificativa para o agrupamento dos itens em Lote Único está devidamente explicitada no item 4.5 do 
ANEXO III - Termo de Referência do Edital. 
 


