
 
OFÍCIO CIRCULAR – COPEL 
 
Salvador, 11/05/2022. 

 
Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 04/2022. 

  
Objeto: AQUISIÇÃO DE APPLIANCES DE BACKUP ENTERPRISE COM, NO MÍNIMO, 64TB 
DE CAPACIDADE ÚTIL. 
 
PERGUNTA 1 - No intuito de buscar o perfeito entendimento desta estimada Casa, vimos, 
respeitosamente, solicitar o seguinte esclarecimento para participarmos deste processo 
licitatório: 
Consta no Edital: 
 
19.6.2 O serviço de instalação deverá ser prestado diretamente pelo fabricante da solução ou 
empresa autorizada pelo fabricante através de carta que deverá ser apresentada junto à 
documentação de habilitação. 
1.5. SUPORTE E GARANTIA: 
1.5.1. Os equipamentos devem possuir suporte e garantia integral prestada pelo fabricante por 
um período mínimo de 60 (sessenta) meses. 
1.5.1.1. Visando evitar prejuízo à Administração, não serão aceitas propostas onde o próprio 
fornecedor declara que vai assumir a garantia supracitada. 
1.5.2. A garantia será de atendimento 24x7 e reparo no local após o diagnóstico remoto para 
reposição de peças e mão de obra. 
 
Estamos entendendo que a forma de comprovação que atesta que as exigências de SUPORTE 
E GARANTIA constantes nas alíneas 1.5.1 e 1.5.2 serão integralmente prestadas pelo 
Fabricante, será a mesma da alínea 19.6.2, ou seja, através de carta do Fabricante que deverá 
ser apresentada junto à documentação de habilitação da licitante vencedora, visando evitar 
prejuízo à Administração, está correto o nosso entendimento? 
 
 

 

RESPOSTA 1 – O entendimento não está correto. O edital não prevê a exigência de carta do 

fabricante relacionada à garantia e ao suporte nas fases de preço/habilitação. Contudo, 

considerando que o Suporte e a Garantia exigidos são do fabricante, durante a fase de entrega 

dos equipamentos essa comprovação será exigida e indispensável para o recebimento 

definitivo e posterior realização do pagamento das faturas.  

 

Cabe frisar que, conforme o item1.5.1 do Anexo I – Termo de Referência: 

“1.5.1 Os equipamentos devem possuir suporte e garantia integral prestada pelo fabricante 

por um período mínimo de 60 (sessenta) meses. 

1.5.1.1. Visando evitar prejuízo à Administração, não serão aceitas propostas onde o 

próprio fornecedor declara que vai assumir a garantia supracitada.”. 

 

 

Salvador, 11 de maio de 2022 

 
Carlos Magno Rehem Dantas 
Pregoeiro Oficial  
 


