
 

  

Errata 01 

Pregão Eletrônico 002/2016 

1. No item 13.7 do Edital 

Onde se lê: 

13.7. A Licitante deverá, ainda, anexar juntamente com a proposta de preços do melhor lance, após 

convocação do Pregoeiro pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”), a seguinte documentação, 

conforme art. 3º, inc. II, do Decreto 7.174/2010 e art. 2°, inc. II do § 2° do Decreto 8.184/2010: 

13.7.1. Certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, ou órgão similar 

internacional; 

13.7.1.1. A Certificação emitida por órgão internacional apresentada em língua 

estrangeira, deverá estar acompanhada de tradução por tradutor juramentado.  

13.7.2. Comprovação de adequação à norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 

13.7.3. Documentação prevista no inciso II do subitem 11.3.2 quando houver aplicação da 

margem de preferência do Decreto 8.184/2014. 

13.7.4. A falta da comprovação acima especificada ocasionará a desclassificação da proposta. 

Leia-se: 

13.7. A Licitante deverá, ainda, anexar juntamente com a proposta de preços do melhor lance, após 

convocação do Pregoeiro pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”), a seguinte documentação, 

conforme art. 3º, inc. II, do Decreto 7.174/2010 e Decreto 8.184/2010: 

13.7.1. Certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, ou órgão similar 

internacional; 

13.7.1.1. A Certificação emitida por órgão internacional apresentada em língua 

estrangeira, deverá estar acompanhada de tradução por tradutor juramentado.  

13.7.2. Comprovação de adequação à norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 

13.7.3. No caso de produto enquadrado em “margem de preferência normal”, apresentar a 

documentação prevista no inciso II do subitem 11.3.2; 

13.7.4. No caso de produto enquadrado em “margem de preferência adicional”, a empresa 

deverá apresentar cópia da Portaria do Ministério de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI), publicada no Diário Oficial da União, a qual comprova o atendimento à Portaria 

Interministerial nº 383, de 26 de abril de 2013; 

13.7.5. No caso de bens produzidos de acordo com o PPB, a comprovação será feita mediante 

apresentação de documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais, nos 

termos do art. 7º do Decreto 7.174/2010, de forma eletrônica, por meio de consulta ao sítio 



 

  

eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca 

de Manaus – SUFRAMA, ou por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA. 

13.7.6. A falta da comprovação acima especificada ocasionará a desclassificação da proposta. 

 

2. No item 2.1.1.2 do Anexo II do Edital 

Onde se lê: 

2.1.1.2. Memória cache mínimo de 6MB, integrado ao processador. 

Leia-se: 

2.1.1.2. Memória cache mínimo de 4MB, integrado ao processador. 

 

3. No item 2.2.1.2 do Anexo II do Edital 

Onde se lê: 

2.2.1.2. Memória cache mínimo de 8MB, integrado ao processador. 

Leia-se: 

2.2.1.2. Memória cache mínimo de 4MB, integrado ao processador. 

 

Observação: Conforme questionamento levantado no Pedido de Impugnação 1 e Esclarecimentos 2, 

procedemos com a presente Errata 1, modificando itens com exigência de memória cache acima de 

4MB, sendo todos alterados para este valor (4MB). Considerando que faz parte do processo a avaliação 

de desempenho dos equipamentos e que tais alterações aumentam a competitividade no certame, a 

alteração em referência não prejudica a qualidade esperada do objeto, tampouco o acesso das 

licitantes.  
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