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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente ao edital de 

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA 01: Sobre o Anexo I – Especificação do Objeto, quanto à potência do tubo de raios-x em Watts: por se 

tratar de um tubo de 50kV, a potência de 50W é incompatível. A potência proporcional a um tubo de 50kV é na ordem 

de 5W.   

RESPOSTA 01: Em relação à potência de 50W e 50kV, existem equipamentos no mercado que atendem esta 

especificação, entendemos que a empresa pode não ter um semelhante. 

 

PERGUNTA 02: Sobre o Anexo I – Especificação do Objeto – subitens e.1 e e.2: ao atender o Item e.2, esse item 

também se faz obrigatório? Nosso equipamento será importado, nacionalizado e fornecido ao SENAI. Portanto o custo 

do processo CNEN-Comissão Nacional de Energia Nuclear para importação (conforme item e.2 será computado). Nosso 

Equipamento também é isento de requisitos de radioproteção através de ofício emitido pela CNEN. A taxa paga à CNEN 

para importação deve ser por conta da empresa que irá fornecer, ou o Senai pagará essa taxa? 

RESPOSTA 02: A apresentação de Atestado de inexistência de produção ou similar nacional emitido por entidade(s) 

representativa(s) ou de classe de âmbito nacional é obrigatório mesmo atendendo o item e.2 (LI junto a CNEN). 

Sobre o pagamento da taxa paga à CNEN por conta da importação, é por conta do SENAI. A responsabilidade da 

empresa é promover todos os subsídios/documentações para a obtenção da LI pelo SENAI. Todos os custos (Incoterm, 

FCA ou FOB) referente à importação do equipamento é por conta do SENAI. 

 

PERGUNTA 03: Sobre o Anexo II – Condições do Certame, item 13. a, por se tratar de equipamento importado, o 

deferimento da LI é dado pela CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, e leva ao menos, 30 dias úteis. Contando 

o prazo de fabricação, mais o prazo para autorização de importação pela CNEN, mais prazo para importação e entrega, 

está além do prazo solicitado no edital, ou seja, o prazo de 90 dias não é exequível para toda operação. É possível 

estender esse prazo entre 120-150 dias?   

RESPOSTA 03: O item deve estar disponível em 90 dias. O prazo de 90 dias refere-se à entrega do produto, os prazos 

referentes à liberação da importação (no caso a LI é responsabilidade do SENAI), a responsabilidade da empresa é 

promover todos os subsídios/documentações para a obtenção da LI. 

 

PERGUNTA 04: Considerando a seguinte informação: “Para itens importados ou nacionalizados considerar 01USD = 

3,84Brl (taxa 01 julho 2019)”. Como fica a questão da variação cambial atual?  

RESPOSTA 04: O câmbio para o Processo Licitatório será o publicado no Anexo I do Edital: 01USD = 3,84Brl, tendo 

em vista a necessidade de segurança para as partes, justamente em razão da variação cambial. A proposta vencedora 

deverá confirmar a proposta em Reais e USD considerando esta paridade. O pedido, caso o bem seja importado será 

emitido em USD. 
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