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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO I referente ao 

edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 

PERGUNTA 01 - A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais: 

Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, a Daten tem por padrão: 
a) Disponibilidade, dentro de uma área restrita no site da Daten, da imagem ISO de 
reinstalação/recuperação do Sistema Operacional Windows 10, aplicativos e drivers dos dispositivos, 
acessados através do número de série do equipamento. 
b) Partição oculta no disco rígido contendo a imagem de reinstalação/recuperação do Sistema 
Operacional Windows 10. 
Tal medida tem como objetivo a redução de resíduos após o uso eventual das mídias, já que todos os 
programas saem pré-instalados e pré-configurados de fábrica, e podem ser reinstalados/recuperados a 
qualquer momento através das ferramentas acima. Entendemos portanto que a disponibilização das 
ferramentas acima, por se tratar de mídia eletrônica, é superior ao exigido no Edital, portanto suficiente 
para atendimento a especificação de mídias físicas. Nosso entendimento está correto? 
 

RESPOSTA 01 – A empresa participante deverá atender os requisitos estipulados em Edital e seus 

Anexos. 

 

PERGUNTA 02 - Quanto à exigência por declaração do fabricante com Tradução Juramentada, o Edital 

assim estabelece: 

“7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
7.1 Após a declaração de arrematante, conforme determinação do Pregoeiro, deverão ser apresentados os 
seguintes documentos de habitação: 
n) No caso de produto importado, a documentação do item 7.1 também deverá ser apresentada em nome 
da empresa representante brasileira, juntamente com Procuração que contenha poderes expressos para 
representar a empresa estrangeira, podendo receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 
Caso seja habilitada e venha a sagrar-se vencedora do certame, deverá apresentar, no prazo de 40 
(quarenta) dias após emissão da Ordem de Compra/Purchase Order, a documentação do item 7.1 da 
unidade da empresa estrangeira para a qual foi emitida a Ordem de Compra/Purchase Order, mediante 
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou apostilado de Haia, e traduzidos 
por tradutor juramentado.” 
 
Entende-se que este respeitável órgão considerará como válida e aceitável declaração do fabricante com 
tradução simples para língua portuguesa, sem a necessidade de ser realizada tradução juramentada. 
Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA 02 – O item 7.1 está relacionado a documentação jurídica da empresa, a declaração citada no 

questionamento se refere a documentação técnica, a qual poderá ser entregue em sua originalidade da 

língua, bem como, uma cópia simples para que possamos averiguar a veracidade das informações. 

 

PERGUNTA 03 - EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS ORIGINAIS: 

Considerados os relevantes fundamentos lançados antes, esse órgão permitirá, com base na validade 

reconhecida para a assinatura eletrônica em todos os âmbitos (inclusive no processo judicial eletrônico) e 

também nos dispositivos e na expressa previsão de racionalização de procedimentos administrativos da 

Lei 13.726/2018, que as licitantes interessadas nesse Pregão Eletrônico apresentem suas propostas 
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técnicas, de preços e demais documentação, pela via eletrônica, desde que assinada digitalmente através 

da estrutura de chaves pública e privada, dispensando a apresentação desses mesmos documentos pelo 

meio físico (de papel)? 

 
RESPOSTA 03 – Para este certame, serão aceitos documentos assinados digitalmente através da 

estrutura de chave pública, juntamente com a declaração de serviço de autenticação digital ou documento 

correlato, lembrando que estes devem possibilitar a Comissão de Licitação, a realização de sua verificação 

de autenticidade. Os documentos de habilitação ORIGINAIS, ou CÓPIA AUTENTICADA ou CÓPIA 

SIMPLES (desde que acompanhados dos originais para análise da veracidade pela Comissão de 

Licitações), indicados no item 7 deste edital, acompanhados da proposta atualizada e definitiva em 

meio físico, também serão aceitos, conforme item 6.18 do Preambulo do Edital.  

 

 

 

Curitiba, 02 de março de 2020. 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


