
 

 

Respostas a questionamentos / Esclarecimentos 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 

 

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de Equipamentos de Processamento de dados, 
áudio, vídeo e foto, ferramentas entre outros, para atender as demandas dos diversos 
departamentos deste Poder Legislativo, conforme especificações e condições técnicas constantes 
neste edital e em seus anexos. 

 

 

QUESTIONAMENTO 01: 

O edital tem a seguinte redação: 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular ou 
Carta/Termo de Credenciamento (nos termos do modelo constante do anexo II) da qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recurso e desistir da sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do 
correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a” supra, que comprove os poderes 
do mandante para a outorga, com firma do outorgante reconhecida em cartório. 

No que diz respeito a procuração para credenciamento do representante, será aceito a mesma 
com a assinatura digital? 

A jurisprudência da Corte de Contas considera restritiva à competitividade das licitações 
cláusula que exija a apresentação de documentação com firma reconhecida em cartório, 
conforme Acórdão 291/2014 – Plenário 

Também, o acórdão 604/2015 - Plenário ressaltou o entendimento da jurisprudência do TCU, 
que considera "restritiva à competitividade das licitações cláusula que exija a apresentação de 
documentação com firma reconhecida em cartório". 

Por este motivo, entendemos que a procuração pode ter assinatura com certificado digital é 
suficiente? 

RESPOSTA: 

Sim, será permitida a utilização de assinatura digital baseada em certificado digital, de uso 
pessoal e intransferível, emitido por autoridade certificadora credenciada à Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

 

QUESTIONAMENTO 02: 

Edital contém a seguinte redação quanto aos prazos de entrega: 

  

 



 

 

4.7 Após emitida a ordem de fornecimento a contratada terá 24 (vinte e quatro) horas para 
entregar o pedido nos termos da ordem de fornecimento.  

Recente pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – 
ABINEE sobre a produção de eletroeletrônicos no Brasil constatou-se que 95% das empresas 
fabricantes de produtos do setor eletroeletrônico estão tendo dificuldades de fornecimento de 
matérias-primas.   

De acordo com Sondagem Especial sobre o Mercado de Insumos e Matérias Primas, publicada 
pela Confederação Nacional da Indústria, 74% das empresas que atuam com máquinas e 
equipamentos e 65% das empresas que atuam com máquinas, aparelhos e materiais elétricos no 
setor da Indústria de Transformação estão com dificuldades para atender clientes devido à 
pandemia.   

Segundo os levantamentos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a produção de máquinas, equipamentos e peças (bens de capital) teve baixo 
desempenho em comparação com o ano anterior pelo mesmo motivo. Confira-se: 

  Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano 
anterior)  

Segmento  Abril/22 Maio/22  Junho/22  

Bens de Capital para 
fins industriais  

-9,6  -7,7  -5,1  

Fonte: IBGE  
 
Conforme se depreendem das informações acima apresentadas, as medidas restritivas para 
contenção da doença impactaram o setor produtivo com diversos lockdowns e, após leve 
recuperação, o mercado se deparou com um aumento de demanda de produtos e escassez de 
matérias primas. Essa escassez se relaciona também às diversas medidas que foram tomadas 
pelos governos em virtude de uma segunda leva da doença e, por vezes, pela falta de 
trabalhadores em linhas de produção – o que impacta diretamente no processo produtivo de 
outras empresas que dependem desses insumos.   

Concomitante a este cenário, estamos nos deparando com diversas notícias de escassez de 
insumos para fabricação de processadores, monitores, semicondutores, chips, placas entre outros 
insumos necessários a normalização de disponibilidade de equipamentos de informática, tais 
como vemos em alguns links: 

https://www.moviis.com.br/post/falta-de-componentes-avan%C3%A7a-em-2022 

https://inforchannel.com.br/2021/03/22/pandemia-impulsionou-vendas-de-monitores-em-2020/ 

https://monitordomercado.com.br/noticias/23206-escassez-de-semicondutores-deve-continua 

https://monitormercantil.com.br/mais-de-70-das-industrias-tem-dificuldades-em-conseguir-
materia-prima/ 

https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/escassez-de-semicondutores-deve-continuar-
at%C3%A9-metade-de-2022-1.862991 

https://adrenaline.com.br/noticias/v/73247/aumento-na-producao-de-gpus-pode-acabar-com-
escassez-de-placas/mobile/ 



 

 

Diante das considerações apresentadas, entendemos que o prazo de entrega previsto em edital 
para 24 (vinte e quatro) horas, poderá ser prorrogado para 30 (trinta) dias, trazendo maior 
probabilidade de cumprimento contratual aos licitantes, em consonância ao cenário enfrentado 
hoje. O entendimento está correto? 

Caso o entendimento não esteja correto, entendemos que será permitido prorrogação do prazo 
de entrega mediante prévia e comprovada justificativa. O entendimento está correto? 

RESPOSTA: 

Sim, conforme o disposto no Termo de Referência, após emitida a ordem de fornecimento a 
contratada terá 24 (vinte e quatro) horas para entregar o pedido nos termos da ordem de 
fornecimento. No entanto, nos casos devidamente justificados pelo fornecedor, poderá ser 
prorrogado o prazo para a entrega.  

Importante relembrar que os prazos previstos no contrato firmado devem ser fielmente 
respeitados por ambas as partes, sendo que somente se admite a prorrogação do prazo como 
exceção e desde que verificados elementos graves e relevantes que justifiquem o pleito. 

A prorrogação do prazo pode ocorrer por eventos que partem da Administração ou por causas 
de força maior ou caso fortuito. Esses dois últimos casos entendem-se como uma situação 
excepcional, imprevisível ou que seja difícil de prever. 

 

QUESTIONAMENTO 03: 

No ANEXO I, item 13 está sendo solicitado "resolução: full hd com tela tátil".Verificamos que 
nem mesmo o modelo de referência atende a tela tátil. 

Para que seja possível a oferta dos modelos disponíveis e para evitar o fracasso da disputa por 
falta de opções entendemos que serão aceitos notebooks sem tela tátil. Nosso entendimento está 
correto? 

RESPOSTA:  

Sim, o ITEM 13 será devidamente retificado em Errata.  


