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REF.: Esclarecimentos às Empresas 

Prezados Senhores, 

 

Apresentamos a seguir os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas, que se 

manifestaram durante o período de 30/06/2017 a 24/07/2017, em que edital foi tornado 

público, e respostas correspondentes. Os questionamentos foram transcritos literalmente, 

omitindo-se apenas a identificação da empresa que submeteu o pedido de esclarecimento. 

 

A Secretaria de Estado da Fazenda agradece a todas as empresas que demonstraram interesse 

em fornecer o objeto a ser licitado. 

 

Atenciosamente, 

 

RICARDO ISHIMURA 

Pregoeiro CPL-PROFAZ 
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LOTE 8 – ESTAÇÃO DE TRABALHO FORENSE 

 

Entendemos que serão aceitos equipamentos importados contanto que atendam a todas as 

especificações deste lote. Está correto nosso entendimento? 

 

Resposta: Sim. 

 

Sendo o material fornecido, comprovadamente importado, entendemos que o mesmo deverá 

ter marca registrada em seu pais de origem já que o INPI é um instituto Brasileiro. Está correto 

o nosso entendimento? 

Resposta: Sim. 

 

Sobre as certificações solicitadas (FCC e CE), entendemos que os equipamentos devem estar 

em conformidade com os padrões FCC e CE para eletromagnetismo e que todos devem 

apresentar as etiquetas de conformidade no equipamento ou em seu manual, já que é desta 

forma que estes institutos certificam os equipamentos. Está correto nosso entendimento? 

Resposta: Sim. A estação de trabalho deverá estar em conformidade com as normas 

internacionais ou as brasileiras compatíveis. 

 

Sobre a Declaração IT ECO (THE ECO DECLARATION de GENEBRA), entendemos que por sua 

característica a declaração pode ser emitida e enviada em língua inglesa e que deve atender 

ao requerimento mínimo do item referente ao atendimento à ISO 11469 (ITEM P7.4.) Está 

correto nosso entendimento? 

Resposta: Sim. De acordo com a IT ECO Declaration: “P7.4* - Plastic parts >25g have material 

codes according to ISO 11469 referring ISO 1043.” 


