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SEÇÃO DE LICITAÇÕES

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022

GED Nº 20.08.1328.0000099/2022-89

Trata-se de resposta a pedido de esclarecimentos ao edital do Pregão Eletrônico nº 13/2022,
solicitado pela empresa SEPROL – COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 76.366.285/0001-40. 

Nos termos  do item 6  do  Edital,  é  assegurado o  direito  de solicitar  esclarecimentos  ou
impugnar  o  ato  convocatório  no  prazo  estabelecido,  em até  03  (três)  dias  úteis  antes  da  data
designada para abertura da sessão pública. Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de
esclarecimentos realizada pela peticionante, em 03/10/2022.

A interessada aponta os questionamentos a seguir, para os quais seguem as respostas desta
Seção de Licitações, após requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do termo de
referência.

• ESCLARECIMENTO 1: Sobre o ITEM 03 – SWITCH DE ACESSO POE 8 PORTAS,
modelo de referência Aruba 2530 8G PoE+ Switch J9774A, uma vez que a família de
Switches  2530  do  fabricante  HPE/Aruba  Networks  teve  sua  comercialização
descontinuada  (End  of  Sale)  conforme  anúncio  público,
https://www.arubanetworks.com/assets/support/EOS_2530-Gigabit-8-port-
Switches.pdf, entendemos que ofertando o Switch Aruba 6000 12G CL4 2SFP 139W
Switch R8N89A (modelo  substituto  recomendado  pelo  fabricante,  sendo similar  ou
superior ao solicitado), atenderemos todos os requisitos do ITEM 03 sem prejuízo de
ordem técnica ou econômica ao Ministério Público do Estado de Alagoas. Está correto
o nosso entendimento?

Consultado o setor técnico, o mesmo afirma que “está correto o entendimento. Caso não seja
possível  o  fornecimento  do  produto  por  descontinuidade  de  comercialização  do  fabricante,
estaremos aceitando um produto com características similares ou superior ao solicitado, conforme
legislação. Analisando o produto Aruba 6000 12G CL4 2SFP 139W Switch R8N89A sugerido pelo
fornecedor,  observamos  que  o  modelo  é  o  substituto  recomendado  pelo  fabricante  do  modelo
referenciado, sendo superior em vários aspectos. Portanto, atende a demanda da Instituição, sem
haver prejuízo”.

• ESCLARECIMENTO  2:  Sobre  o  ITEM  04  –  SWITCH  DE  ACESSO  POE  12
PORTAS, modelo de referência Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Switch
R8N89A,  entendemos  que  ofertando  o  Switch  Aruba  6000  12G  CL4  2SFP  139W
Switch R8N89A, atenderemos todos os requisitos do ITEM 04 sem prejuízo de ordem
técnica ou econômica ao Ministério Público do Estado de Alagoas. Está correto o nosso
entendimento?



Consultado o setor técnico, o mesmo afirma que “está correto o entendimento. O produto
supracitado  foi  utilizado  como referência  para  a  construção  do  projeto.  Desta  forma,  atende  a
necessidade da Instituição.”.

• ESCLARECIMENTO 3: Tendo em vista que os itens 3 e 4 solicitado neste edital faz
parte de uma solução composta por Mercadoria (Hardware)  e Serviços de Garantia, e
considerando que os  fornecedores  do mercado  de  TI,  em atendimento à  legislação
tributária, fornecem os itens de hardware como produtos, sob seus respectivos NCMs,
e os itens de garantias como Serviços. Tendo em vista que a tributação sobre esses itens
é diferenciada, é necessário faturar os componentes de hardware como produtos com
Nota fiscal de venda de mercadoria/produto (NFe) tributados com ICMS; os Serviço
de Garantia em Nota fiscal de Serviço (NFSe) tributado pelo ISS. Está correto o nosso
entendimento?

Está correto o entendimento do peticionante.

• ESCLARECIMENTO 4: De acordo com o item 7.3 do Termo de Referência, ANEXO I
do  edital:  “Para  os  ITENS  03  e  04,  o  prazo  de  entrega  será  de,  no  máximo,  60
(sessenta)  dias  corridos  a  partir  da entrega  do empenho do gestor  do contrato  ao
fornecedor.” 

Diante  desta  exigência,  é  necessário  pontuar,  conforme  vem  sendo  amplamente
noticiado pela mídia, que a crise de insumos está afetando severamente a indústria de
tecnologia em escala global e, por conta disso, todos os fabricantes estão com prazos de
entrega incertos. Nenhum fornecedor, neste contexto, é capaz de garantir o prazo de
entrega previsto pelo edital. Esse problema afeta toda a indústria de tecnologia a nível
mundial, portanto, todos os fabricantes enfrentam a mesma dificuldade. Assim sendo,
embora  essa  licitante  esteja  comprometida  a  empregar  todos  os  esforços  com  o
propósito de entregar os equipamentos dentro do prazo exigido, caso seja a licitante
provisoriamente classificada em primeiro lugar no processo licitatório, não é afastada
a possibilidade de ocorrência de novos eventos de difícil previsibilidade, que tornem a
afetar a cadeia de suprimentos dos fabricantes, tendo por consequência novas dilações
do prazo de entrega. Dessa forma, entendemos que o prazo de entrega especificado no
Termo de Referência, caso necessário, poderá ser prorrogado mediante apresentação
de justificativa emitida pelo fabricante da solução. Está correto o nosso entendimento?

Consultado o setor técnico, “está correto o entendimento. Nos casos de atrasos na entrega
dos produtos de tecnologia, o fornecedor deverá apresentar justificativa, preferencialmente, emitida
pelo fabricante do produto para a devida prorrogação do prazo.”

Dê-se ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação no sistema,
vinculando os participantes e a administração.

Maceió, 05 de outubro de 2022.

FERNANDO ANTÔNIO VASCO DE SOUZA
Pregoeiro
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