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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

 

 

 

16/04/2014 (respondido às 14:27) 

 

FORNECEDOR 01: questionamento enviado 15/04/2014  às 12:10 

 

Referente à cláusula quarta  - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES  
4.1 - Os órgãos e entidades participantes deste Registro de Preços são os relacionados 

abaixo  
Favor informar a relação completa dos números dos CNPJ’s de todos os órgãos 

participantes. 

 
RESPOSTA: Informamos que a lista de participantes está incluída no Anexo X do Edital. 

Caso o licitante queira exercer direito à vistas, o processo está disponível na SEPLAG. 

  
FORNECEDOR 02: questionamento enviado 15/04/2014  às 16:48 

Conforme Item 16.11 desta licitação, apresentamos pedido de esclarecimento de dúvida: 

  

1. Para o Lote 06 do objeto da presente licitação, solicitamos que sejam feitas as 

seguintes alterações nas características técnicas, pois da maneira como estão 

descritas, nenhum equipamento atualmente disponível no mercado atende 

integralmente ao edital, impedindo assim que fabricantes de renome mundial 

(Samsung, Motorola, Positivo, AOC, entre outras) cotem seus produtos no ato 

licitatório. Desta forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos 

atuais do mercado, ampliando assim o rol de participantes e promovendo a 

competitividade da presente licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes 

modificações: 

 

Lote 06 

Solicitado no Edital Proposta de alteração 
Suporte Flash Sim Suporte Flash para execução de vídeos 
Película de proteção e anti-reflexo para visor 

do equipamento, que se adéque perfeitamente a 

toda sua extensão ou certificado de 

conformidade com a norma ABNT NBR IEC 

60529:2009, para grau IP-54 de proteção 

contra sólidos e líquidos. 

Película de proteção e anti-reflexo para visor do 

equipamento que se adéque perfeitamente a toda 

sua extensão . 

Tipo de vídeo suportado: vídeo H.264 até 

1080p, 30 quadros por segundo, High Profile 

nível 4.1 com áudio AAC-LC até 160 Kbps, 

48kHz, som estéreo nos formatos de arquivo 

.m4v, .mp4 e .mov; vídeo MPEG-4, até 2,5 

Mbps, 640 por 480 pixels, 30 quadros por 

Tipo de vídeo suportado: vídeo H.264, AAC-LC, 

som estéreo no formato de arquivo .mp4; vídeo 

MPEG-4, áudio estéreo PCM no formato de 

arquivo .avi 



segundo, Motion JPEG (m-JPEG) até 35 

Mbps, 1280 por 720 pixels, 30 quadros por 

segundo, áudio estéreo PCM no formato de 

arquivo .avi 
Formatos de áudio suportados: AAC, MP3, 

AIFF e WAV 
Formatos de áudio suportados: AAC, MP3 e 

WAV 

 
1.1. Caso existam equipamentos que atendem integralmente às especificações do 

item, solicitamos informar os produtos. 

 
 

RESPOSTA: Permanece o texto publicado sem as alterações sugeridas. Seguem 

explicações: 

 Está no item conexão não é um software. Estamos tratando a exigência do SIM 

Card (ou cartão SIM) no equipamento. 

Suporte Flash Sim Suporte Flash para execução de vídeos 
 

 O fornecedor pode entregar somente a película de proteção e anti-reflexo para 
visor do equipamento, que se adéque perfeitamente a toda sua extensão. 
Conforme o edital. 

Película de proteção e anti-reflexo para visor 

do equipamento, que se adéque perfeitamente a 

toda sua extensão ou certificado de 

conformidade com a norma ABNT NBR IEC 

60529:2009, para grau IP-54 de proteção 

contra sólidos e líquidos. 

Película de proteção e anti-reflexo para visor do 

equipamento que se adéque perfeitamente a toda 

sua extensão . 

 É solicitando o mínimo obrigatório, onde a reprodução dos vídeos e áudio é 

padrão na maioria dos tablets com a configuração exigida.  

Tipo de vídeo suportado: vídeo H.264 até 

1080p, 30 quadros por segundo, High Profile 

nível 4.1 com áudio AAC-LC até 160 Kbps, 

48kHz, som estéreo nos formatos de arquivo 

.m4v, .mp4 e .mov; vídeo MPEG-4, até 2,5 

Mbps, 640 por 480 pixels, 30 quadros por 

segundo, Motion JPEG (m-JPEG) até 35 

Mbps, 1280 por 720 pixels, 30 quadros por 

segundo, áudio estéreo PCM no formato de 

arquivo .avi 

Tipo de vídeo suportado: vídeo H.264, AAC-LC, 

som estéreo no formato de arquivo .mp4; vídeo 

MPEG-4, áudio estéreo PCM no formato de 

arquivo .avi 

Formatos de áudio suportados: AAC, MP3, 

AIFF e WAV 

Formatos de áudio suportados: AAC, MP3 e 

WAV 

 

 

 



 

22/04/2014 (respondido às 17:18) 

 

FORNECEDOR 01: questionamento enviado 16/04/2014  às 15:28 

 

PARA OS LOTES 01 e 02: 

 

QUESTIONAMENTO 01: 
 

PARA INTERFACES: “Serial Portas > 01 DB-9” 

 

Considerando que essa porta é de tecnologia obsoleta, e que as mesma foram 

substituídas por portas USB, entendemos que será aceito porta USB adicional em 

substituição a porta serial. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Não está correto. É obrigatório no mínimo 01 porta serial 

DB-9. 
 

 

QUESTIONAMENTO 02: 
 

AINDA PARA INTERFACES: No subitem 8.4 é solicitado: “08 portas externas, sendo 

02 frontais USB 3.0” mais adiante no subitem 11.7 o Edital faz a seguinte exigência: 

“Na parte frontal do gabinete: Leds indicativos de "equipamento ligado" e "atividade 

do disco rígido" + 02 Portas USB + Conector P2 para entrada e saída de áudio + 01 

Leitor de Cartão Secure Digital(SD)” 

 

Considerando que os equipamentos corporativos possuem por padrão 8 ou 10 portas 

USB, sendo no mínimo 2 USB 2.0 posicionada na parte frontal do gabinete e as demais 

na parte traseira, entendemos que será aceito o posicionamento das 2 portas USB 3.0 no 

painel traseiro. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Não está correto. No item 11.7 solicitam na parte frontal 

do gabinete 02 Portas USB e no item 8.4 especifica 02 frontais USB 
3.0. 
 

QUESTIONAMENTO 03: 
 

PARA TECLADO: “Contra derramamento acidental de liquido” 

 

Essa exigência não é comum para microcomputadores corporativos.  Teclado com 

sistema de proteção contra derramamento de liquido são comuns em notebook, por 

serem equipamentos portáteis. 

Sendo assim, entendemos que serão aceitos equipamentos com teclado direcionado ao 

uso corporativo com serigrafia a laser evitando apagamento das letras das teclas, sem 

sistema contra derramamento liquido acidental. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. Permanece conforme 
solicitado no edital. 
 

 



PARA OS LOTES 01, 02 e 03: 

 

QUESTIONAMENTO 04: 
 

 

PARA CERTIFICAÇÃO: Apresentar certificado do site www.epeat.net na categoria 

GOLD e atender a diretiva ROHS para o modelo de microcomputador ofertado, 

comprovado através de certificado emitido por instituições públicas ou privadas 

credenciadas pelo INMETRO 

 

A Certificação EPEAT mostra que o produto está alinhado à nova ordem mundial com 

relação ao uso racional de energia e respeito ao meio ambiente, ou seja, evita a agressão 

e a poluição dos recursos naturais. Os equipamentos submetidos aos testes do EPEAT, 

passam por diversos testes de conformidades, dentre eles a diretiva RoHS, conforme 

pode ser verificada nos links: 

http://www.epeat.net/documents/conformity-protocols/protocols-4.1-v1.4.pdf 

 

Informamos que diversos editais como, o COORDENAÇÃO GERAL DE MATERIAL 

E PATRIMÔNIO/DF, Concorrência Internacional nº 01/2014, com data de disputa para 

14/04/2014, no Termo de Referência do Bem 1, aceita o certificado EPEAT como 

substituto, conforme transcrito a seguir:  

  

“o.3)      O equipamento deverá possuir certificação, emitida por instituição 

credenciada pelo INMETRO ou certificação EPEAT®, que ateste que nenhum 

dos componentes fornecidos contem substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 

chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados 

(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 

Substances);” (grifo nosso). 

  

  

Pelo exposto e visando aumentar a competitividade, mantendo-se a isonomia do 

Certame e diminuindo o preço final do produto ofertado, sem qualquer prejuízo para a 

Contratante, entendemos que será aceita a certificação EPEAT em sua versão GOLD e 

Declaração de conformidade com a diretiva RoHS, emitida pelo fabricante do 

equipamento. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Não está correto. Permanece conforme solicitado no 

edital. 
 

PARA O LOTE 01 

 

QUESTIONAMENTO 05: 

 

PARA FONTE: “Máxima de 320W” 

 

Considerando que a exigência acima tem interpretação dúbia, solicitamos esclarecer se 

Órgão está limitando a potência da fonte até 320W (nesse caso aceitando fontes com 

capacidade inferior, exemplo: 310W), ou se está exigindo uma fonte que suporte no 

mínimo uma carga de 320W (nesse caso aceitando fonte com capacidade superior, 

exemplo a 350W). 

http://www.epeat.net/
http://www.epeat.net/documents/conformity-protocols/protocols-4.1-v1.4.pdf


RESPOSTA: A potência máxima da fonte não pode ultrapassar 320W. 

Conforme solicitado no edital. 
 
  

PARA O LOTE 02 

 

QUESTIONAMENTO 06: 

 

PARA FONTE: “Máxima de 350W” 

 

Considerando que a exigência acima tem interpretação dúbia, solicitamos esclarecer se 

Órgão está limitando a potência da fonte até 350W (nesse caso aceitando fontes com 

capacidade inferior, exemplo: 320W), ou se está exigindo uma fonte que suporte no 

mínimo uma carga de 350W (nesse caso aceitando fonte com capacidade superior, 

exemplo a 400W). 

RESPOSTA: A potência máxima da fonte não pode ultrapassar 350W. 
Conforme solicitado no edital. 

 
 

PARA O LOTE 03: Notebook 

 

QUESTIONAMENTO 07: 

 

PARA VÍDEO: “Economia de Energia: EPEAT GOLD” 

 

Informamos que a certificação EPEAT GOLD é direcionada ao equipamento montado e 

não aos componentes do equipamento. 

Sendo assim, entendemos que ao ofertamos equipamentos com certificação EPEAT 

GOLD, estaremos atendendo o Edital. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Está correto o entendimento. 
 

QUESTIONAMENTO 08: 

 

PARA TECLADO: “Resistente a Liquido” 

 

Notebooks com teclado que possui sistema de proteção contra o derramamento liquido, 

contem outras tecnologias/funcionalidades que aumenta significamente o valor final do 

produto. A fim de trazer economicidade ao processo, sem deixar de fora os principais 

fabricantes nacionais, solicitamos flexibilização ao Órgão, para que sejam aceitos 

equipamentos sem essa funcionalidade. Diante do exposto entendemos que serão aceitos 

equipamentos com teclado ABNT, contendo todos os caracteres da língua portuguesa, 

incluindo a tecla (Ç) cê-cedilha, sem sistema de proteção contra derramamento liquido. 

Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. Permanece conforme 
solicitado no edital. 
 

 

 
FORNECEDOR 02: questionamento enviado 16/04/2014  às 17:01 



1. Referente aos lotes 1 e 2, subitem 13.3 onde é tratada a característica de proteção do teclado contra 

derramamento acidental de líquidos, entendemos que tal solicitação restringe a participação de grandes 

fabricantes, prejudicando a competitividade e o processo licitatório em si. Desta forma entendemos que, 

para aumentar a competitividade do certame garantindo a participação dos grandes fabricantes de 

hardware atuais, o fornecimento dessa característica será facultativo. Esta correto nosso entendimento?   

 RESPOSTA: Não está correto o entendimento, devendo ser cotado 

teclado conforme Edital. 
 
2. As especificações do Edital descrevem a configuração do equipamento e as condições de garantia e 

prestação dos serviços de suporte técnico. No nosso entendimento, a composição de preços para o objeto 

é composta em parte pelo preço de hardware, parte pelo preço de software e outra pelo valor do serviço a 

ser prestado. Seguindo esta análise e legislação o pedido seria faturado em duas notas fiscais distintas, 

uma nota contemplando os produtos fornecidos (nota fiscal de mercadoria faturada pelo CNPJ de nossa 

filial) e outra nota fiscal de serviços contemplando os serviços de garantia e suporte (faturados pelo CNPJ 

da Matriz prestadora do serviço). Está correto o nosso entendimento? Em caso afirmativo apresentaremos 

a documentação de ambas. 

RESPOSTA: Entendemos que o objeto da licitação é apenas aquisição de 

microcomputadores, notebooks e tablet, conforme os itens do Anexo II - Modelo de 

Proposta Comercial. 
 

3. O  item  do edital inclui órgãos participantes, porém não demilita a estimativa das quantidades a serem 

adquiridas pelos mesmos, conforme artigo 9, inciso II do Decreto 7892/13. Dessa forma, poderia, esse 

órgão licitante, esclarecer tal ponto, bem como confirmar que tais quantitativos foram considerados nos 

quantitativos relacionados no Edital? 

RESPOSTA: Conforme art. 9º, III do Decreto Estadual 46.311/2013, o edital deverá 

estabelecer a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade 

do registro de preços, o que foi realizado no Anexo VIII – quantitativos estimados.  

No entanto, como é próprio do procedimento de registro de preços, não há 

obrigação dos órgãos em executarem as quantidades registradas (art. 23, Decreto 

46.311/2013). Desta forma, não há possibilidade de assegurarmos o quanto dos 

quantitativos serão executados pelos participantes. 
 

4. É solicitado garantia contratual no Edital em referência e é disponibilizado um modelo de garantia. 

Entendemos que este modelo não é obrigatório e poderemos fornecer o modelo do banco que 

trabalhamos. Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA: Está correto, desde que atenda os modalidades previstas no art. 56 da 

Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e as condições do Edital. 

 
5. Os recursos orçamentários utilizados pelo Órgão Gerenciado e Participantes são da SEPLAG MG? 

RESPOSTA: Por não gerar compromisso de contratação, a realização de licitação 

para registro de preços independe de previsão orçamentária, conforme Art.22 do 

Decreto 46311/13. No entanto, quando os órgãos forem executar a Ata de RP, eles 

deverão estipular a dotação própria.  

 
6. Para os lote 1, 2 e 3, é pedido que os equipamentos do ‘Tipo 1’ estejam configurados com FreeDOS. 

Entendemos que, como alternativa ao FreeDOS, também serão aceitos equipamentos com o sistema 

Linux Ubuntu. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Está correto entendimento. É aceito qualquer sistema operacional de 

licenciamento gratuito. 
 

7. Em relação ao Lote 3, ao ofertarmos notebook com disco rígido de 500 GB híbrido (Solid State 

Hybrid Drive) e taxa de rotação de 5.400 rpm e 8 GB de memória flash, conforme é oferecido nos 

modelos mais atuais de notebook do fabricante, não sendo possível fornecimento de componente com 

característica diferente (no que tange à taxa de rotação), entendemos que serão aceitos equipamentos com 

tais características a fim de não restringir participação no certame. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto entendimento. É solicitado a velocidade mínima de 

rotação de 7200 rpm para o disco rígido.  
 



FORNECEDOR 03: questionamento enviado 16/04/2014  às 17:02 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO 

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

LOTE 03: NOTEBOOK 

 

5.8 Economia de Energia 

 

Q01: Referente ao subitem apontado, pedimos esclarecer: 

A exigência de atendimento ao EPEAT categoria GOLD dentro das características de 

“Vídeo” pode ser desconsiderada, uma vez que este padrão aplica-se ao modelo de 

equipamento específico e está sendo solicitado no subitem 18.6. Está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA: Está correto entendimento. 
 

11.3 Velocidade de Rotação; 

 

Q02: Referente ao subitem apontado, temos a seguinte consideração: 

Ao ofertarmos notebook com disco rígido de 500 GB híbrido (Solid State Hybrid Drive) 

e taxa de rotação de 5.400 rpm, conforme é oferecido nos modelos mais atuais de 

notebook do fabricante, não sendo possível fornecimento de componente com 

característica diferente (no que tange à taxa de rotação), entendemos que serão aceitos 

equipamentos com tais características a fim de não restringir participação no certame. 

Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto entendimento. 
 

LOTE 05: MICROCOMPUTADOR WORKSTATION 

 

9.2 Padrão (Drive Óptico); 

 

Q03: Referente ao subitem apontado, pedimos esclarecer: 

Ao ofertarmos equipamento com drive óptico do tipo DVD+/-RW 8x e que suporta os 

padrões especificados no subitem seguinte “Formatos Compatíveis”, entendemos 

atender a necessidade da contratante. Está correto? 

RESPOSTA: Não está correto entendimento. É solicitado DVD-R 16X e 

DVD-RW 8X. 
 

LOTE 01, LOTE 02, LOTE 03 E LOTE 04 

 

Q04: Referente ao requisito de atendimento à diretiva RoHS nos lotes apontados, temos 

a seguinte consideração: 

Ao comprovarmos que os equipamentos ofertados estão em conformidade com a 

diretiva RoHS através de documento oficial do próprio fabricante atendemos o exigido 

no edital para os itens relacionados. Está correto? 

RESPOSTA: Não está correto. Atender a diretiva ROHS para o modelo 

de microcomputador ofertado, comprovado através de certificado 



emitido por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo 

INMETRO.  
 

5. DO PRAZO DE ENTREGA 

 

Q05: Está sendo solicitado que o prazo de entrega seja em até 40 (quarenta dias) dias 

corridos a partir da data de emissão e encaminhamento da Autorização de Fornecimento 

ou Nota de Empenho. Levando-se em consideração que o fabricante não possui estoque 

de equipamentos e necessita de tempo hábil para produção dos mesmos, de forma a 

garantir à contratante a entrega de produtos atualizados e dotados de tecnologia de 

ponta, entendemos que será aceito que o prazo de entrega do objeto da licitação seja de 

até 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de emissão e encaminhamento da 

Autorização de Fornecimento. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. 
 

7. DA INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES E DAS MÍDIAS DE RECUPERAÇÃO 

 

Q06: Referente ao subitem apontado, temos a seguinte consideração: 

O suíte de escritório Microsoft Office Professional 2013 virá pré-instalado em cada 

equipamento solicitado; porém, devido às iniciativas de Green IT praticadas atualmente, 

para licenciamento OEM não são fornecidas as mídias originais do software. Contudo, 

cada equipamento terá uma “chave de ativação Office” que permite ao contratante 

realizar download dos conteúdos do pacote diretamente no seguinte site da Microsoft 

para http://office.microsoft.com/en-001/products/get-office-oem-download-page-

FX103849951.aspx. 

Assim, poderá o software poderá ser recuperado ou reinstalado. Por esses motivos 

expostos, entendemos que dessa forma atenderemos ao presente certame. Está correto 

nosso entendimento? 

RESPOSTA: A licença de uso será fornecida pela Contratada, 
juntamente com as respectivas mídias de instalação dos produtos. 
 

ANEXO IV – ANÁLISE TÉCNICA DAS AMOSTRAS 

 

Q07: Referente à solicitação de amostra presente no edital, pedimos esclarecer: 

Analisando os subitens relacionados à esse procedimento, entendemos que será exigida 

amostra conforme as definições apresentadas no edital e propomos que o envio dos 

equipamentos de amostra possa ser em até 10 (dez) dias úteis após a data do pregão 

eletrônico, a fim de haver tempo hábil para a montagem dos equipamentos por parte do 

fabricante de acordo com as configurações exigidas e posterior envio ao endereço 

informado, além de tal aceite aumentar a competitividade do certame. Está correto? 

Do contrário, solicitamos detalhamento desta informação. 

RESPOSTA: O prazo será estipulado pelo pregoeiro, durante a sessão 
do pregão, atendendo o interesse da Administração e as limitações do 

licitante. 
 

LOTE 01: MICROCOMPUTADOR PADRÃO 

 

Memória RAM 

3.3 Capacidade suportada 

3.4 Slots livres após configuração ofertada 

http://office.microsoft.com/en-001/products/get-office-oem-download-page-FX103849951.aspx
http://office.microsoft.com/en-001/products/get-office-oem-download-page-FX103849951.aspx


 

Q08: Referente ao subitem apontado, temos a seguinte consideração: 

Levando-se em conta o período de garantia solicitado nesse item ser de 48 meses e 

demais configurações a serem ofertadas, entendemos que um microcomputador com 

capacidade de expansão de até 16 GB e com 2 slots DIMM atenderia a necessidade da 

contratante, uma vez que na prática um quantitativo maior pode não ser utilizado, além 

de que tal aceite aumentaria a competitividade no certame. Está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. Permanece o solicitado 

no edital. 
 

Interfaces  

8.4 USB – Nº de Portas 

 

Q09: Referente ao subitem apontado, temos a seguinte consideração: 

Visando à ampliação da competitividade do presente certame e melhores condições para 

oferta de produto, entendemos que serão aceitos equipamentos com 8 portas USB 

externas, sendo 2 portas do tipo USB 3.0, além de possuir 2 portas USB 2.0 na parte 

frontal. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Está correto o entendimento. São 08 Portas externas, 

sendo 02 frontais USB 3.0 como mínimo obrigatório. 
 

Gabinete 

11.3 Manutenção 

 

Q10: Referente ao subitem apontado, temos a seguinte consideração: 

Visando à ampliação da competitividade do presente certame e melhores condições para 

oferta de produto, entendemos que serão aceitos equipamentos com parafusos 

recartilhados para abertura da tampa, contanto que os componentes citados disco rígido, 

unidade óptica e placa de expansão PCI não requerem ferramentas para instalação ou 

remoção. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. Permanece o solicitado 

no edital. 
 

LOTE 03: NOTEBOOK 

 

Memória RAM 

3.3 Capacidade suportada 

 

Q11: Referente ao subitem apontado, temos a seguinte consideração: 

Entendemos que um notebook com capacidade de memória RAM de até 08 GB e sendo 

fornecido já com 08 GB de memória RAM instalado atenderia a necessidade da 

contratante, considerando o período de garantia solicitado para o Lote 03 e demais 

configurações a serem ofertadas. Além disso, uma capacidade maior de memória RAM 

pode não vir a ser utilizada, não acarretando perdas à contratante. Está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. Permanece o solicitado 

no edital. 
 

Placa-mãe 



4.6 Chip de Segurança 

 

Q12: Referente ao subitem apontado, temos a seguinte consideração: 

Ao ofertarmos em alternativa ao chip de segurança TPM 1.2 integrado um software do 

mesmo fabricante do equipamento que oferece recursos de segurança como criptografia 

de disco rígido, sendo o modelo de notebook da linha mais atual do fabricante, 

entendemos que dessa forma atenderemos a necessidade da contratante. Está correto 

nosso entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. Permanece o solicitado 

no edital. 
 

Disco Rígido 

11.3 Velocidade de Rotação 

 

Q13: Referente ao subitem apontado, temos a seguinte consideração: 

Ao ofertarmos notebook com disco rígido SATA de 500 GB e taxa de rotação de 5.400 

rpm, conforme é oferecido nos modelos mais atuais de notebook do fabricante, não 

sendo possível fornecimento de componente com característica diferente (no que tange 

à taxa de rotação), entendemos que serão aceitos equipamentos com tais características 

a fim de não restringir participação no certame. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. Permanece o solicitado 

no edital. 
 

Teclado 

13.2 Proteção 

 

Q14: Referente ao subitem apontado, temos a seguinte consideração: 

Em alternativa ao requisito de teclado com proteção contra derramamento acidental de 

líquidos entendemos que ao ofertarmos notebook com resistência de acordo com o teste 

MIL-STD 810G assegurando maior durabilidade do que outros notebooks de mercado 

atenderemos a necessidade da contratante no que tange à capacidade do equipamento de 

suportar riscos de desgaste físico. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. Permanece o solicitado 

no edital. 
 

Condições Específicas 

18.6 TI Verde 

 

Q15: Referente ao subitem apontado, temos a seguinte consideração: 

Considerando a relação de documentos para a proposta apresentada em 4. DAS 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO – 4.1 – 4.1.10, entendemos que em alternativa à 

certificação EPEAT Gold, exigida nesse caso no subitem 18.6 do Lote 03, será aceita 

comprovação de atendimento às normas EPA Energy Star, onde o produto ofertado 

possui conformidade com a versão Energy Star 5.2. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. Item 4.1.10 solicita o 

comprovante de atendimento às normas EPA Energy Star para os 
produtos ofertados (exceto tablet) ou certificação EPEAT Gold, que 

atesta conformidade com os parâmetros da Energy Star; 
 

 



LOTE 01, LOTE 02 E LOTE 03 

Software 

Sistema Operacional – FreeDOS 

 

Q16: Referente ao subitem apontado, temos a seguinte consideração: 

Em alternativa ao sistema operacional solicitado, entendemos que ao ofertarmos 

equipamentos com versão recente da distribuição Linux Ubuntu atenderemos a 

necessidade da contratante quanto à máquinas com sistema operacional para os itens 

indicados. Está correto nosso entendimento? 
RESPOSTA: Está correto entendimento. É aceito qualquer sistema operacional de 

licenciamento gratuito. 

 

LOTE 04 

Alimentação Elétrica 

15.3 Bateria 

 

Q17: Ao ofertarmos ultrabook com bateria de 4 células cujo tempo de descarga é de até 

03 (três) horas, entendemos atender a necessidade da contratante; uma vez que nenhum 

fabricante pode assegurar tempo mínimo de duração da descarga da bateria, pois isso 

depende de fatores como uso de CPU e recursos, configurações do sistema operacional, 

tempo de vida da bateria, etc. Está correto nosso entendimento? 
RESPOSTA: Não está correto entendimento. Será realizado o teste de autonomia da 

bateria. 

 

 

 
FORNECEDOR 04: questionamento enviado 16/04/2014  às 17:08 

 
1. Para o Lote 5, estaremos oferecendo um equipamento com suporte para processadores Intel 

Xeon de E5 versão2 os quais possuem socket FCLGA2011. Como estes processadores atendem 

as características solicitadas no edital e estão em corrente produção pela Intel, entendemos que, 

desta forma, poderá ser oferecida placa-mãe que suporte socket FCLGA2011, como alternativa 

aos sockets LGA-1366 / FCLGA-1366, solicitados no edital. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Está correto entendimento.  
 

2. Para o Lote 5, ao ofertarmos equipamento com drive óptico do tipo DVD+/-RW 8x e que suporta 

os padrões especificados no subitem seguinte “Formatos Compatíveis”, entendemos atender a 

necessidade da contratante. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto entendimento. É solicitado DVD-R 

16X e DVD-RW 8X.  

 

 

 

 

 

 



24/04/2014 (respondido às 18:25) 

 

FORNECEDOR 01: questionamento enviado 16/04/2014  às 14:51 

1. O Item 15 do Edital dispõe que os preços não serão reajustados antes de 12 meses. 

Porém, a cláusula não está reproduzida na minuta de contrato anexa ao edital.  

(i) Como a Lei 8.666/93, art. 55, estabelece que essa é cláusula essencial ao contrato, é 

correto nosso entendimento de que essa cláusula será inserida na minuta de contrato? 
RESPOSTA: Inserida cláusula de reajuste, conforme retificação de 25/04/2014. 

(ii) é correto nosso entendimento de que os 12 meses para reajuste serão contados da 

data de entrega da proposta? 
RESPOSTA: Está correto entendimento. 

2. Não há cláusula de vigência contratual. É correto nosso entendimento de que, assim 

como a Ata de registro de Preços, o contrato terá vigência de 12 meses e que a cláusula 

será posteriormente inserida na minuta de contrato? 
RESPOSTA: Inserida cláusula de vigência, conforme retificação de 25/04/2014. 

 

FORNECEDOR 02: questionamento enviado 16/04/2014  às 16:11 

Pedido de impugnação ao edital de Licitação pregão eletrônico – registro de 
preços nro. 029/2014. 
 
O documento original foi enviado hoje via Sedex-10 – nro. SX064736858BR. 
 

RESPOSTA: Parcialmente atendida. A exigência de “Declaração do fabricante” foi 

excluída do Edital retificado em 25/04/2014. A exigência de quantitativo mínimo 

em atestado de capacidade técnica foi mantida, tendo em vista que “os itens acima 

solicitados são essenciais, dado ao licitante a comprovação de quantos atestados 

for necessário para atender a quantidade solicitada. Resguardamos a Administração 

Pública que o licitante vencedor consegue atender um volume maior demandado”, 

conforme Nota Técnica DCTIC/SCGE nº 14/2014, anexada ao processo, além de 

respaldo em consulta jurídica, de 23 de abril de 2014. 

 
 

FORNECEDOR 03: questionamento enviado 17/04/2014  às 10:16 

Na especificação técnica do Edital, Anexo I, item 3.1 do Lote 1 – Microcomputador 

modelo padrão solicita a seguinte característica do processador: 

Item 1.1 – Arquitetura: “Microcomputador arquitetura EM64T(Intel) ou x86-64(AMD), 

compatíveis com sistemas x86 de 32bits, barramento  DMI  de  5  GT/s  ou  Hyper  

Transport, 2000  Mhz  processador  com  clock  interno  real mínimo  de  3.0  GHz  

com  3Mb  cache,  4  núcleos físicos,  sistema de dissipação de calor dimensionado para 

a perfeita refrigeração do processador e placamãe.  O  conjunto  deverá  operar  em  sua  

capacidade máxima,  pelo  período  mínimo  de  10  (dez)  horas diárias consecutivas, 

em ambiente não refrigerado.” 

 

Posteriormente, nos itens de Desempenho (2.1 a 2.4) são exigidos os índices de 152 

pontos para o Sysmark2012 Rating ou 5100 pontos para Pasmark-CPU v.8. 



  

Se nos prendermos apenas aos requisitos de desempenho, os fornecedores que utilizam, 

em suas soluções, tecnologia Intel poderiam participar com processadores da linha Core 

i3 que são os processadores recomendados para os índices exigidos (atendem aos dois 

índices de desempenho solicitados). Porem, a exigêndia de 4 núcleos físicos, no item 

1.1 – Arquitetura, obriga os fornecedores com tecnologia Intel a oferecerem 

processadores da linha Core i5, com desempenho e preços muito superiores aos 

Core i3 que atenderiam ao edital. Mais grave ainda, retira a chance destes participantes 

de competir de forma iqualitária com empresas que apresentem soluções da 

concorrência, pois os processadores A10 da AMD, que não atendem ao índice de 

desempenho Sysmark 2012 Rating solicitado e chega apertado no índice PassMark 

versão 8, possuem preço de mercado e desempenho compatíveis com o processador 

Core i3 e não ao Core i5. 

  

Segue abaixo a comparação do desempenho no Passmark-CPU v8 entre os 

processadores AMD A10 e Intel Core i3 que atendem ao índice de desempenho 

solicitado (retirado do site do Passmark). Não estamos enviando a comparação do 

Sysmark 2012 pois sabemos que a AMD não atende ao índice. 

  

   

 
  

Para que se tenha uma idéia da diferença de desempenho de um Core i5, segue abaixo o 

resultado deste processador para comparação: 

  



’ 

  

Como pode ser visto, os processadores da linha Core i5 possuem desempenho muito 

superior ao exigido e por isso mesmo possuem um custo muito mais elevado (custam 

quase o dobro de um Core i3 ou AMD A10) que os processadores da linha Core i3 que 

atendem aos índices de desempenho solicitados. 

  

Entendemos que a existência de 2 ou 4 núcleos físicos no processador não possui efeito 

direto sobre a experiência de uso, qualidade ou mesmo desempenho do processador e 

que não é uma característica fundamental, visto que Cores (núcleos) de diferentes 

processadores são feitos de formas diferentes (mesmo dentro da linha de um mesmo 

fabricante) e um processador com apenas 2 núcleos físicos pode ter desempenho 

superior a processadores com mais cores como pode ser visto no exemplo acima (AMD 

A10 com 4 núcleos vx Intel Core i3 com 2 núcleos). 

  

Além disso, atualmente, os processadores da família Core i3, Core i5 e Core i7, foram 

implementados seguindo a nova micro arquitetura da Intel com inúmeros diferenciais, 

em um moderno processo de litografia de 22nm (nanômetros) oferecendo excepcional 

desempenho e com menos consumo de energia. A  Tecnologia Intel HyperThreading 

possibilita que o processador Core i3, Core i5 ou Core i7 divida seu núcleo físico em 

duas Threads. Desta maneira, um processador de dois núcleos poderá ser enxergado 

pelo sistema operacional com 4 threads, podendo entregar desta maneira mais 

performance para um ambiente multi-threading 

  

Gostaríamos ainda de ressaltar que participamos de todo o processo de consulta publica 

do edital, e que em nenhum momento durante este processo foi mencionada a exigência 

de 4 núcleos físicos para o item Arquitetura. Após a sessão de Consulta Pública, 

recebemos um e-mail no dia 13/03/2014 (em anexo) com o link abaixo, onde estava o 

documento já com as alterações decorrentes desta consulta e neste documento não 

constava esta exigência. Entendemos que para se incluir uma exigência como esta 

deveria ter sido feita uma comunicação aos participantes e, possivelmente, uma nova 

consulta pública. 

  

Link: http://www.compras.mg.gov.br/licitacoes-em-destaque/623-consulta-publica-do-

pregao-para-registro-de-precos-aquisicao-de-microcomputadores-e-portateis-ges 

  

Sendo assim, solicitamos a retirada da exigência de 4 núcleos físicos para que nossos 

processadores da linha Core i3 possam atender ao edital e para que possamos competir 

de igual para igual com a concorrência, mesmo apresentando um processador (Core i3) 

com desempenho superior. 

http://www.compras.mg.gov.br/licitacoes-em-destaque/623-consulta-publica-do-pregao-para-registro-de-precos-aquisicao-de-microcomputadores-e-portateis-ges
http://www.compras.mg.gov.br/licitacoes-em-destaque/623-consulta-publica-do-pregao-para-registro-de-precos-aquisicao-de-microcomputadores-e-portateis-ges


RESPOSTA: Em atendimento ao Princípio da Competitividade, a Administração 

atende a solicitação, conforme retificação de 25/04/2014. 

 
 

FORNECEDOR 04: questionamento enviado 17/04/2014  às 14:16 

1. 

Sobre Imagem e Midia o Edital Solicita: 

 
 Logo na BIOS; 

 Imagem customizada; 

 Midia de recovery da imagem (no mínimo uma unidade por localidade) 

o Contratada deverá entregar, juntamente com os equipamentos, por local de entrega 

constante do instrumento contratual, no mínimo, uma mídia de recuperação do sistema 

e dos softwares pré-instalados no mesmo e uma mídia de cada software comprado com 

o equipamento e sua respectiva licença de uso, isto para cada item do objeto contratado. 

Como os softwares e apoio e Sistema Operacional vão embarcados no equipamentos e 

são facilmente restaurados pela mídia de Recovery, entendemos que a mídia de 

software requerida refere-se ao office apenas, e que caso  positivo, terá que ir a mídia 

fisicamente além de instalado na imagem do item que requer. Está correto nossos 

entendimento? 

RESPOSTA: Imagem montada pela Contratante utilizando-se de amostra de 

equipamento devidamente fornecido para tal, acompanhada das respectivas 

licenças de uso dos softwares não adquiridos juntamente com o equipamento, 

quando for necessário.  
 

2. 

Para o Prazo de Entrega do material no Edital é solicitado: 

 
Até 40 (quarenta) dias, após Nota de Empenho ou da autorização de fornecimento. 
Entendemos que por tratar-se de conduta comercial de negócios os prazos informados será 
contato em dias uteis. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. Deverá ser contado em dias 

corridos. 
 

3. 
Sobre as formas de recebimento: 
 

3.3 - A entrega deverá ser realizada perante a Comissão de Recebimento designada pela 

CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:  
 

3.3.1 - Receberá provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela 

CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens 

para verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e 

outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela 

CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo; 

Por favor qual o prazo para recebemos o recibo provisório? 

RESPOSTA: Deverá ser acordado com cada órgão participante na assinatura do 

contrato. 

 

3.3.2 - Receberá definitivamente: após recebimento provisório, verificação da 

integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, 

nos exatos termos do edital e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento 



definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal 

(1ª e 2ª vias). Por favor  qual o prazo para o recebimento definitivo após o provisório? 

RESPOSTA: Deverá ser acordado com cada órgão participante na assinatura do 

contrato. 

 
FORNECEDOR 05: questionamento enviado 17/04/2014  às 14:24 

Questionamento 01 

 

É possível que o faturamento da garantia dos produtos objeto deste Edital seja efetuado 

em nota fiscal distinta da nota fiscal do produto, sendo que o valor da soma das notas 

fiscais (Produto + Garantia) será o valor exato do lote registrado? 
RESPOSTA: Não é possível. 

 

Questionamento 02 

 

Caso seja possível o faturamento da garantia em nota fiscal distinta da nota fiscal do 

produto, é possível que a nota fiscal da garantia seja emitida por CNPJ distinto do CNPJ 

da nota fiscal do produto, desde que ambos os CNPJ sejam pertencentes a mesma 

empresa (mesma raiz de CNPJ)? 
RESPOSTA: Não é possível, conforme resposta anterior.  

 

Questionamento 03 

 

Dispõe o edital que o pagamento, assim como o início da garantia técnica, terão como 

marco o recebimento definitivo. Em sendo assim, gostaríamos de saber qual será o 

prazo máximo para emissão deste aceite definitivo por parte da contratante? 

RESPOSTA: Deverá ser acordado com cada órgão participante na assinatura do 

contrato. 

 

Questionamento 04 

 

Acerca da garantia de execução, determina a minuta de contrato que a mesma deverá ser 

apresentada até a assinatura do contrato. Levando-se em consideração que muitas 

instituições bancária solicitam o contrato assinado para prestação da garantia, 

gostaríamos de indagar a possibilidade de a mesma ser apresentada após a assinatura do 

contrato, sendo previsto um prazo máximo para tanto? 

 
RESPOSTA: O edital será retificado para a seguinte redação: 

 

Cláusula Décima Quarta – DA GARANTIA FINANCEIRA 

 

14.1 - A CONTRATADA deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste 

CONTRATO, até 10 dias úteis após a data de sua assinatura, podendo optar por uma das 

modalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Questionamento 05 

 

É previsto no edital a necessidade de apresentação de amostra, conforme anexo IV. 

Nesse passo, desejaríamos saber qual o prazo que a amostra deve ser entregue e em qual 

quantidade? 



RESPOSTA: O prazo será estipulado pelo pregoeiro, durante a sessão do pregão, 

atendendo o interesse da Administração e as limitações do licitante. A quantidade 

entregue deverá ser um equipamento por lote com seu respectivo equipamento 

sobressalente (backup).  

 
 

FORNECEDOR 06: questionamento enviado 17/04/2014  às 18:10 

1.No Anexo I – Termo de Referência da Licitação, 3. Da Especificação Técnica, Lote 01, 
Processador, subitem 1.1 é solicitado: “Arquitetura > Microcomputador (...) processador 
com clock interno real mínimo de 3.0 GHz com 3Mb cache, 4 núcleos físicos, (...)”. 
Também é solicitado que o equipamento deve possuir pontuação mínima de 152 pontos no 
Sysmark 2012 Rating ou 5100 pontos no Passmark – CPU Mark versão 8. Não é preciso um 
processador com 4 núcleos físicos para atingir as pontuações solicitadas nos testes de 
desempenho. Visando a economicidade do certame em fornecer a melhor relação 
custo/benefício para a contratante, entregando equipamentos que atinge a pontuação mínima 
exigida nos testes de desempenho, entendemos que não será obrigatório o fornecimento de 
processador com 4 núcleos físicos, desde que o equipamento atenda as demais especificações 
de processador e atinja a pontuação mínima exigida. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Item não consta na retificação do edital de 25/04/2014. 
 
2. No Anexo I – Termo de Referência da Licitação, 3. Da Especificação Técnica, Lote 01 e 02, 
Interfaces, subitens 8.3 e 8.2 são solicitados, respectivamente: “USB – Padrão > USB 3.0” e 
“USB – N° de Portas > 08 Portas externas, sendo 02 Frontais USB 3.0”. A atual geração 
de chipsets dos principais fabricantes (Intel e AMD) que atendem as especificações exigidas, 
contam com 04 ou 06 interfaces USB 3.0 disponíveis para utilização nas placas mãe. Levando 
em consideração o exposto acima, entendemos que serão aceitos equipamentos com 08 
portas externas USB, sendo 4 USB 2.0 e 4 USB 3.0, destas 02 na parte frontal do 

equipamento. Nosso entendimento está correto? 
RESPOSTA: Está correto o entendimento. São no mínimo 08 portas USB externas, 

tendo obrigatoriamente 02 portas frontais USB 3.0. 
 

3.No Anexo I – Termo de Referência da Licitação, 3. Da Especificação Técnica, Lote 01 e 02, 
Gabinete, subitem 11.8 é solicitado: “Dimensões (AxLxP) > Máximas de 43x19x44cm 
(montagem vertical – torre) ou 19x42x44cm”. Visto que é solicitado que o tipo do gabinete 
dever ser do tipo Small Form Factor Reversível ou Desktop Reversível, as dimensões 
solicitadas não condizem com o tipo de gabinete, pois as dimensões estão muito superiores 
ao tipo de gabinete solicitado. Entendemos que o volume dos gabinetes não poderá ultrapassar 
15.000 cm3, visto que este volume é condizente com o tipo Small Form Factor e Desktop 
Reversível. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. Permanece o solicitado no edital. 
 
4. No Anexo I – Termo de Referência da Licitação, 3. Da Especificação Técnica, Lote 01 e 02, 
Monitor, subitem 15.15 é solicitado: “Comprovação>Apresentar certificado TCO99(ou 
TCO05), TCO03 ou EPA ou comprovar qualidade similar.”. Entendemos que poderá ser 
apresentado o certificado TCO99 ou TCO02 ou TCO03 ou EPA ou comprovar qualidade 
similar. Nosso entendimento está correto?                                                                                    

RESPOSTA: Está correto o entendimento. 
 
5. No Anexo I – Termo de Referência da Licitação, 3. Da Especificação Técnica, Lote 01 e 02, 
Entrega, subitem 18.3 é solicitado: “Embalagem > Deverá ser do próprio fabricante (...) e 
relação máxima de volume de 15% maior que o equipamento.”. As embalagens dos 
equipamentos são desenvolvidas para que o produto chegue ao cliente final sem nenhum dano 
físico e em perfeito estado para utilização. Para isso, as embalagens foram desenvolvidas 
pensando na otimização de materiais utilizados, ou seja, pensando na sustentabilidade 
reduzindo ao máximo a utilização de materiais, sem comprometer a qualidade do produto 
entregue. Nossa embalagem possui uma relação de volume superior a 15% maior que o 



equipamento. Caso o volume da embalagem seja reduzida para atender ao edital, o 
equipamento pode sofrer avarias durante o transporte entre a fábrica e o destino final, pois o 
peso do equipamento influencia nas dimensões dos calços utilizados dentro da embalagem, e 
caso o calço seja diminuído, a probabilidade do equipamento chegar ao cliente com avarias é 
muito maior. Diante do exposto, para manter a integridade dos equipamentos entregues, 
entendemos que podemos desconsiderar a obrigatoriedade de entregar embalagem com 
relação máxima de volume de 15% maior que o equipamento. Nosso entendimento está 
correto? 

RESPOSTA: Item retirado do edital. A relação máxima de volume proposta é para 

evitar o desperdício de material, entendemos que a integridade do equipamento 

deve prevalecer. 
 
6. No Anexo I – Termo de Referência da Licitação, 3. Da Especificação Técnica, Lote 01 e 02, 
Condições Específicas, subitem 19.9 Nível de Ruído é solicitado: “Nenhum FAN (cooler ou 
componente de ventilação forçada do equipamento) deve ter nível de ruído superior a 
43dB(A) comprovado através de relatório de conformidade do fabricante para a marca 
e modelo específicos ofertados com uma das seguintes normas: ISO 9296 ou ISO 7779 
ou ABNT NBR 10152”. Solicitamos esclarcer:  

Entendemos que será considerado somente o nível de ruído dos Fans (cooler ou componente 
de ventilação forçada do equipamento), sendo desconsiderado, o nível de ruído com a unidade 
ótica de DVD/CD. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Está correto o entendimento. 
 
 
b. Entendemos que o relatório a ser apresentado deve se referir à marca e ao modelo do 
computador ofertado, de acordo com as normas citadas, uma vez que os FANS internos fazem 
parte do equipamento como um todo. Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA: Está correto o entendimento. 
 
7. O ANEXO IV - ANÁLISE TÉCNICA DAS AMOSTRAS do edital prevê a possibilidade de 
apresentação de amostra do item vencedor, para avaliação. Considerando que dentro dos 
Lotes 1 e 3 todos os equipamentos possuem a mesma configuração de hardware (alternados e 
apenas os softwares instalados), entendemos que poderá ser entregue apenas um 
equipamento para cada lote, não sendo necessária a apresentação de uma amostra para cada 
item dentro de um lote. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Está correto o entendimento. 
 
8.No item 13.1 do Edital menciona: “O pagamento será efetuado através do Sistema 
Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida 
por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados 
pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com 
base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo 
CONTRATANTE.” Entendemos que conforme práticas de mercado, para quantidades 
equivalentes a solicitada no EDITAL, o aceite definitivo se dará no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis. Nosso entendimento está correto? Caso nosso entendimento não esteja correto, 
solicitamos informar qual o prazo máximo após a entrega dos equipamentos em que ocorrerá 
o recebimento definitivo. 

RESPOSTA: Deverá ser acordado com cada órgão participante na assinatura do 

contrato. 
 
9. No Anexo IV – Análise Técnica das Amostras no subitem 1.1 menciona: “Para a realização 
dos procedimentos de verificação de conformidade e testes de desempenho, as 
amostras de equipamentos, deverão ser entregues no seguinte endereço: na Cidade 
Administrativa, Prédio Gerais, 2º andar, Superintêndencia Central de Governança 
Eletrônica, Av. Prefeito Américo Gianetti,s/n, Serra Verde, Belo Horizonte/MG, 
acompanhadas dos respectivos manuais impressos e mídia com drivers de dispositivos, 
software BAPCo SYSmark 2012 Preview ou software PASSMARK PERFORMANCE TEST 
versão 8 (64-bit) disponível no sítio (http:\\www.passmark.com) e sistema operacional 
MS Windows 7 Professional 64bits.” Não encontramos no edital as quantidades e os prazos 



para a entrega das amostras solicitadas, entendemos que a licitante vencedora deverá 
entregar 1 (um) equipamento por lote no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da solicitação 
do pregoeiro. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, favor esclarecer. 

RESPOSTA: O prazo será estipulado pelo pregoeiro, durante a sessão do pregão, 

atendendo o interesse da Administração e as limitações do licitante. 
 
10. Encontramos no Anexo I, Item 9.5.1 a seguinte solicitação: “Caso os Centros de 
Assistência Técnica sejam terceirizados, estes deverão ser classificados como 
assistência técnica autorizada do fabricante e isto deve ser comprovado através de 
declaração formal do fabricante dos equipamentos.”. Já em seu Item 4.1.5 deste mesmo 
Anexo encontramos: “Documento legal, juridicamente reconhecido, que comprove que é 
uma Assistência Técnica Autorizada do fabricante dos produtos ofertados”. Entendemos 
que caso sejam empresas terceirizadas que realizarão os serviços em nome do fabricante, 
basta a declaração formal do fabricante contendo as informações solicitadas no item 4.1.4 e 
9.5 para que sejam cumpridas as cláusulas elencadas acima. Já o Item 4.1.5 refere-se aos 
fabricantes que possuem rede própria instalada nas localidades solicitadas. Está correto nosso 
entendimento? Caso nosso entendimento não esteja correto, solicitamos esclarecer. 

RESPOSTA: Retirado item do edital, conforme retificação de 25/04/2014. 
 
11. Com relação à instalação física dos equipamentos solicitamos esclarecer:  
a. Não encontramos no EDITAL referências quanto à instalação física dos equipamentos. 
Entendemos que a instalação física dos equipamentos (acesso a energia elétrica, tomadas, 
conexões de internet, bem como a desembalagem e montagem dos equipamentos) será de 
responsabilidade da CONTRATANTE. Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA: Está correto o entendimento. 
b. Caso nosso entendimento anterior não esteja correto, solicitamos esclarecer como se 
desenvolverão os trabalhos. Informar o prazo para instalação, o horário e dias da semana em 
que as instalações deverão ocorrer. Se possível informar quais as possíveis localidades de 
instalação. 
 
12. Entendemos que problemas decorrentes de acidentes elétricos, oscilações de energia, 
surtos de tensão, aterramento e infraestrutura inadequada, assim como intempéries ou o mau 
uso do equipamento, não serão cobertos pela garantia. Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA: Será efetuada, sem ônus para a Contratante, a troca de todas e 

quaisquer partes, peças e equipamentos que se revelarem defeituosos, 

independentemente de causa, época ou do tipo de defeito, exceto nos casos 

comprovados pela Contratada, em que o defeito tenha sido originado por mau uso, 

imperícia ou negligência do usuário ou em conseqüência de caso fortuito ou de 

força maior.  
 
 
13. Para melhor precificar e projetar a logística de distribuição de peças de reparo neste projeto 
gostaríamos de saber quais são as cidades e estimativa de quantidades que receberão os 
equipamentos. 

RESPOSTA: Os equipamentos deverão ser entregues nos locais indicados pelos 

órgãos participantes, localizados dentro dos limites territoriais de Minas Gerais ou 

dos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 
 
14. Necessitamos saber qual o horário de funcionamento do órgão, uma vez que tal informação 
destina-se a dimensionar corretamente as horas de utilização do equipamento e, por 
conseguinte o custo dos serviços. 

RESPOSTA: O horário compreendido entre as 08h00min e as 17h00min de segunda 

a sexta-feira. O endereço completo e o horário para entrega deverá estar 

discriminado no contrato, na autorização de fornecimento ou em documento anexo 

à Nota de Empenho. 
 
15. O item 9.15 do Anexo I do edital, estabelece que: “Por questões de segurança das 
informações armazenadas nos discos rígidos, nenhum destes componentes será 
retirado do equipamento sem o prévio conhecimento e anuência da Contratante. Caso 



seja necessária a substituição do disco rígido, a Contratante irá retê-lo para garantir a 
integridade e o sigilo dos dados armazenados, cabendo à Contratada, sem ônus para a 
Contratante, fornecer novo disco rígido, promover a desinstalação do danificado e a 
instalação do novo.” Considerando que a retenção do disco rígido ocorrerá por questão de 
segurança das informações, entendemos que caso seja utilizado um software específico para 
esses casos, que apague todos os dados do disco rígido, o mesmo poderá ser recolhido pela 
Assistência Técnica. Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. Permanece o solicitado no edital. 
 
16. Entendemos que caso haja remanejamento dos equipamentos dos locais originais de 
entrega, a contratada irá informar a contratante, para que a mesma possa redimensionar a 
logística de peças para garantir a cobertura de atendimento ao projeto. Está correto o nosso 
entendimento? Caso contrário, solicitamos esclarecer. 

RESPOSTA: Não está correto. A contratante deverá informar a contratada no 

momento da abertura do chamado, o local correto para o atendimento. 
 
17. É solicitado garantia de 48 meses para o Lote 03. A bateria, componente do equipamento, 
é classificada como item consumível, ou seja, possui um desgaste natural pelo seu uso normal, 
que depende muito da forma de utilização pelo usuário (número de recargas, horas de 
utilização, etc). Este desgaste ocasiona perda da eficiência da bateria, mas não se caracteriza 
como falha de equipamento. Diante do exposto, solicitamos esclarecer: 
a. Tendo tal fato em consideração, entendemos que será aceito garantia padrão de 12 meses 
para esse componente (bateria), permanecendo 48 meses para os demais componentes. Está 
correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. 
 
b. Caso o entendimento anterior não esteja correto, entendemos que a garantia da bateria será 
de 48 meses, contudo a alegada "perda de eficiência", se comprovadamente compatível com a 
média de baterias de íon de lítio e decorrente de seu "desgaste natural", não será considerado 
defeito de modo a ensejar a sua substituição em garantia. Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA: Está correto o entendimento. 
 
 

FORNECEDOR 07: questionamento enviado 17/04/2014  às 18:10 

 
Questionamento 01 
Analisando as especificações do LOTE 04, Característica Placa Mãe, Subcaracterística 4.1 – 
Suporte Wireless, percebemos que é solicitado “Oferece suporte à tecnologia de 
comunicação sem fio aderente aos padrões IEEE 802.11b/g/n, integrada ao chipset, com 
o selo Wi-fi Certified da Anatel.” Percebemos que tal característica não se aplica a realidade 
dos chipsets dos notebooks, visto que os mesmos utilizam placa wireless em slots PCIe Half 
Mini Card, ou seja, integrado no equipamento. Sendo assim, acreditamos que ofertando placas 
wireless integradas no equipamento em slots PCIe Half Mini Card, estamos atendendo ao 
solicitado no edital. Estamos corretos em nosso entendimento? 

RESPOSTA: Item modificado na retificação do edital de 25/04/2014. 
 
 
Questionamento 02 
Ainda nas especificações do LOTE 04, Característica Interfaces, Subcaracterística 10.5 - vídeo, 
percebemos que é solicitado “1 (uma) porta HDMI e 1 (uma) porta VGA(ou conector para 
VGA)”. Visando a competitividade do certame e afim de oferecer um equipamento que atenda 
as reais necessidade dos usuários, permanecendo com a intenção de ter uma saída de vídeo 
digital e uma analógica, perguntamos se podemos oferecer equipamentos com 1 (uma) porta 
DisplayPort com adaptador para HDMI e 1 (uma) porta VGA? 

RESPOSTA: Será aceito, está correto o entendimento. 
 
Questionamento 03 
Ainda analisando as especificações do LOTE 04, Característica Alimentação Elétrica, 
Subcaracterística 15.3 - Bateria, percebemos que é solicitado “Bateria de íon de lítio, 



4(quatro) ou mais células, 6(seis) horas de operação.”. Ao contrario do lote anterior de 
notebook, não é solicitado neste comprovação de autonomia medida pelo software Battery 
Eater Pro 2.70 Free Edition. Ainda sim, mesmo com equipamentos ultrafinos, não é possível 
alcançar tal autonomia com uma bateria de 4 células ou 6 células que é o padrão para este tipo 
de equipamento. Sendo assim, acreditamos que ao apresentar declaração do próprio fabricante 
do equipamento informando que o equipamento possui autonomia de 2 horas, dependendo do 
uso do equipamento, estamos de acordo com o padrão ofertado no mercado e atendendo as 
necessidades dos usuários deste equipamento. 
Estamos corretos em nosso entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. 
 
Questionamento 04: 
Referente ao LOTE 04, Característica “Softwares (Tipo 1 e 2)”, Subcaracterística 18.2 e 18.6 – 
“Gerenciamento de hardware”: Em análise aos requerimentos da organização responsável pela 
divulgação e desenvolvimento do padrão de gerenciamento DMI, o DMTF, encontramos um 
documento que descreve os requerimentos de conformidade para este padrão no seguinte link: 
http://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/dmi2c11.pdf . Em análise ao 
especificado neste documento, encontramos uma definição na página 3 deste documento 
sobre os Requisitos de Conformidade para Aplicações de Software: An application is classified 
as a DMI 2.0 conformant management application if it conforms to all of the following 
requirements: 3.1.1 All DMI 2.0 Management Applications must strictly adhere to applicable 
portions of the DMI 2.0 Management Interface as defined in the DMI 2.0 Specification document 
and subsequent errata. 3.1.2 Access to the DMI components, groups, and attributes must only 
be done through this interface. 3.1.3 Remote DMI 2.0 applications must support at least one of 
the defined DMI 2.0 RPC mechanisms (DCE, ONC, TI-RPC). 3.1.4 Applications supporting DMI 
indications must fully implement the DMI Event mechanism as described in the DMI 2.0 
Specification document and subsequent errata. 

Tomamos a liberdade de traduzir o texto acima, conforme segue: 
Uma aplicação é classificado como um aplicativo de gerenciamento em conformidade com o 
padrão DMI 2.0 se ele está de acordo com todos os seguintes requisitos: 3.1.1 Todos os 
aplicativos de gerenciamento DMI 2.0 deve aderir estritamente às partes aplicáveis do 
Management Interface DMI 2.0, conforme definido no documento de Especificação 2.0 DMI e 
errata subseqüente. 3.1.2 O acesso aos componentes DMI, grupos e atributos só deve ser feito 
através desta interface. 3.1.3 Aplicações remotas DMI 2.0 deve suportar pelo menos um dos 
mecanismos definidos RPC DMI 2.0 (DCE, ONC, TI-RPC). 3.1.4 Os pedidos de apoio 
indicações DMI deve executar integralmente o mecanismo DMI Event, conforme descrito no 
documento de Especificação DMI 2.0 e subseqüente errata. 
Portanto, entendemos que o Edital é claro na especificação do software, e que portanto, o 
software fornecido junto aos microcomputadores deverão atender os requerimentos descritos 
no documento citado acima e os requisitos definidos pelo DMTF. Está correto o nosso 
entendimento? Caso a resposta seja negativa exigimos que seja especificadas todas as 
funcionalidades necessárias obrigatórias para o software em questão. 

RESPOSTA: Está correto o entendimento. 
 
Questionamento 05 
Referente ao LOTE 05, Característica Drive Óptico, Subcaracterística 9.2, percebemos que é 
solicitado “DVD-RW: 16x8x”. Acreditamos que tal especificação seja fruto de algum erro de 
digitação e que podemos entender aos descrever estas duas velocidades, que serão aceitos 
equipamentos com unidades gravadoras de DVD com velocidades DVD-RW de 16x ou 8x. 
Estamos corretos em nosso entendimento? 

RESPOSTA: Item modificado na retificação do edital, conforme retificação 

25/04/2014. 
 
 

FORNECEDOR 07: questionamento enviado 22/04/2014  às 10:36 

1.Os fabricantes de computadores, assim como as demais empresas com produção nacional, 
estão inseridos no cenário macroeconômico do país, bem como na economia mundial. Os 
microcomputadores possuem boa parte de seus componentes internos cotados em dólar. Até 



mesmo os componentes nacionais, cotados em reais, tem relação direta com a moeda 
americana, pois, estes itens são constituídos de componentes eletrônicos, como 
semicondutores transistores, circuitos integrados, nanocircuitos, microprocessadores etc, e 
estes são majoritariamente produzidos na Ásia. Como é de conhecimento comum, a moeda 
corrente utilizada em transações comerciais internacionais é o dólar. Assim, de uma forma ou 
de outra, a matéria-prima para produção de microcomputadores sofre alto impacto com a 
variação do dólar. 
Considerando que o dólar sofre variações por diversos motivos, desde políticas internas de 
países com grande peso econômico até intempéries ambientais e que dificilmente um órgão 
do governo aceita uma solicitação de reequilíbrio econômico em função da variação cambial, 
os fabricantes, com o intuito de cumprir seus contratos e conseguir manter suas margens de 
atuação em patamares viáveis, acabam por recorrer a ferramentas de proteção cambial. 
Considerando que o edital em questão é uma ata de registro de preços de 12 meses, será uma 
tarefa extremamente desafiadora prever com exatidão o comportamento do dólar durante a 
vigência do contrato para realizar esta proteção. Essas ferramentas de proteção cambial 
dependem de informações sobre os fornecimentos. Quantidades e previsão de quando os 
fornecimentos ocorrerão são muito importantes. Quanto menor o nível das informações 
obtidas, mais impreciso é o resultado e, como consequência, maiores são os prejuízos, tanto 
para a empresa, que ao adotar medidas de proteção com base em estimativas imprecisas 
encarece seus produtos, quanto para o órgão, que acaba por comprar um produto mais caro. 
Assim sendo, tendo em vista o auxílio mútuo, solicitamos informações a respeito do 
fornecimento ao órgão, com estimativas de quantidade de máquinas por pedido e 
quando que esses pedidos serão colocados, contemplando a quantidade a ser 
efetivamente adquirida da ata e garantindo assim maior economicidade por parte do 
órgão, bem como sucesso no fornecimento da ata e concretização do contrato. 

RESPOSTA: Conforme art. 9º, III do Decreto Estadual 46.311/2013, o edital deverá 

estabelecer a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade 

do registro de preços, o que foi realizado no Anexo VIII – quantitativos estimados.  

No entanto, como é próprio do procedimento de registro de preços, não há 

obrigação dos órgãos em executarem as quantidades registradas (art. 23, Decreto 

46.311/2013). Desta forma, não há possibilidade de assegurarmos o quanto dos 

quantitativos serão executados pelos participantes, bem como qualquer 

cronograma. 
 
 

FORNECEDOR 08: questionamento enviado 22/04/2014  às 12:13 

 

PREGAO 29/2014 - PEDIDO DE IMPUGNAÇAO / RETIFICAÇAO  
 

RESPOSTA: Pedido indeferido. A exigência de quantitativo mínimo em atestado de 

capacidade técnica foi mantida, tendo em vista que “os itens acima solicitados são 

essenciais, dado ao licitante a comprovação de quantos atestados for necessário 

para atender a quantidade solicitada. Resguardamos a Administração Pública que o 

licitante vencedor consegue atender um volume maior demandado”, conforme Nota 

Técnica DCTIC/SCGE nº 14/2014, anexada ao processo, além de respaldo em 

consulta jurídica, de 23 de abril de 2014. 
 

 
 

FORNECEDOR 09: questionamento enviado 22/04/2014  às 14:15 

 

 

Pergunta 01– Embora o edital não faça citação a respeito do envio de mídias, 
gostaríamos de elucidar a questão. 
 



Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, tem por 
padrão o envio de 10% das mídias repetidas para o lote de fornecimento. Tal 
medida tem como objetivo a redução de resíduo após o uso eventual das 
mídias, já que todos os programas saem pré-instalados e pré-configurados de 
fábrica. Dentre estas mídias inclui-se as de reinstalação/recuperação do 
sistema operacional, aplicativos e drivers de dispositivos. Entendemos que esta 
instituição está de acordo com o fornecimento desta forma, assegurando que, 
caso seja necessário o envio de mídias complementares, a licitante o fará sem 
custo adicional. Nosso entendimento está correto? 
RESPOSTA: A Administração Pública é solidária a redução de resíduos, mas como 

estamos tratando de um pregão para registro de preços onde são atendidos vários 

órgãos com diferentes limitações, não podemos restringir a porcentagem. 

Permanece o solicitado no edital. 

 
FORNECEDOR 09: questionamento enviado 22/04/2014  às 14:48 

 

 
Em aditamento à nossa mensagem anterior, solicitamos o especial obséquio de 
esclarecer sobre o quesito AMOSTRAS, no edital em epígrafe. 
 
No ANEXO IV do edital, estão sendo determinadas as verificações que deverão 
ser feitas nas amostras enviadas, contudo, em nenhum outro item do edital, 
encontramos disposições sobre o envio de amostras. Diante disso, 
apreciaríamos que nos elucidasse o seguinte questionamento: 
 
Considerando que os equipamentos a serem ofertados necessitam ter a sua 
configuração baseada nas exigências constantes de cada procedimento 
licitatório e é específica para atender às características do Edital e, desse 
modo, necessitam ser fabricados e, levando-se em conta ainda, o transporte do 
equipamento, uma vez que na maioria dos casos, a fábrica dos equipamentos 
não fica localizada no mesmo Estado onde a amostra deve ser entregue, 
entendemos que o prazo de entrega possa ser determinado para até 05 (cinco) 
dias úteis. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: O prazo será estipulado pelo pregoeiro, durante a sessão 

do pregão, atendendo o interesse da Administração e as limitações do 
licitante. 
 
 

FORNECEDOR 11: questionamento enviado 22/04/2014  às 18:13 

Ref. à: 
“7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
7.4.2 Entende-se por compatibilidade das características, o fornecimento de 

microcomputadores, notebooks e/ou tablet; da quantidade, o fornecimento 
de, no mínimo 50%(cinqüenta por cento), a quantidade de equipamentos 

ofertada na proposta; e dos prazos, o fornecimento do quantitativo dentro 
dos prazos contratados. “ 
  



Entendemos que os atestados a serem apresentados poderão contemplar fornecimento 

destes equipamentos tanto como revenda de quanto entrega dos mesmos em comodato 

e/ou modelo  de serviço. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Não está correto entendimento. O objeto da licitação é 

aquisição de microcomputadores, notebooks e tablete, ou seja, o 
emitente do atestado deve ter adquirido tal objeto. 

 
 
FORNECEDOR 12: questionamento enviado 23/04/2014  às 09:19 

 
O Edital ora aqui discutido, no Item 3 e seus subitens, conforme descrito a baixo, exige que o 
fabricante seja “solidário” com a garantia ofertada, vejamos: 
 
 

 
 

Item 3 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
A)3.1 Lote 01: Microcomputador modelo padrão 
 
Garantia 17.7 – Documentação 
Deverá ser entregue juntamente com os equipamentos, em idioma 
português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e 
utilização dos mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em 
sua garantia e uma declaração formal do fabricante de que o mesmo é 
solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a mesma está 
credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação.  
 
 
 
 

 
  B)3.2 Lote 02: Microcomputador modelo avançado  
 
 Garantia 17.7 – Documentação   
 Deverá ser entregue juntamente com os equipamentos, em idioma 

português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e 
utilização dos mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em 
sua garantia e uma declaração formal do fabricante de que o mesmo é 
solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a mesma está 
credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação. 

 
 

 

 

C)3.3 Lote 03: Notebook 
 
Garantia 20.7 – Documentação 
Deverá ser entregue juntamente com os equipamentos, em idioma 
português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e 
utilização dos mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em 
sua garantia e uma declaração formal do fabricante de que o mesmo é 
solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a mesma está 
credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação.  

 
 
  

 
D)3.4 Lote 03: Notebook Ultrafino 
 



Garantia 19.7 – Documentação 
Deverá ser entregue juntamente com os equipamentos, em idioma 
português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e 
utilização dos mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em 
sua garantia e uma declaração formal do fabricante de que o mesmo é 
solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a mesma está 
credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação. 
 
 
E)3.5 Lote 05: Microcomputador Workstation 
 
Garantia 16.7 – Documentação 
Deverá ser entregue juntamente com os equipamentos, em idioma 
português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e 
utilização dos mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em 
sua garantia e uma declaração formal do fabricante de que o mesmo é 
solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a mesma está 
credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação 

 
 
 

 
A declaração pretendida, não integra a redação dos dispositivos legais aos 

quais se subordina todo procedimento licitatório, não se enquadrando na 
documentação prevista no art. 30 da Lei de Licitações como documentação relativa 
à qualificação técnica, e sua exigência viola o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 
e o art. 9º, inciso I do Decreto nº 5.450/2005, não se vislumbra a possibilidade de sua 
exigência, conforme jurisprudência do TCU. 

 
Tal exigência, restringe a participação ao certame de outras empresas 

interessadas em participar da disputa, reduzindo consideravelmente a quantidade 
de empresas participantes, ferindo os Princípios que regem a Administração Pública 
como o Princípio da Moralidade, onde a atividade do administrador deverá ser legal, 
justa conveniente e oportuna e o Princípio da Impessoalidade, que se embasa na 
finalidade do ato, deve possuir um objetivo certo e inafastável: O interesse Público é 
o primordial.  

 
 
O Tribunal de Contas da União – TCU, tem se posicionado contra a exigência de 

qualquer documentação se não a prevista no art. 14 do Decreto n.º 5.450/2005 e nos 
arts. 27 a 31 da Lei n.º 8.666/93, o que exclui o direito à exigência de carta de 
solidariedade do fabricante. Vejamos algumas das decisões proferidas pelo TCU 
acerca da exigência da Carta do fabricante: 

 
 

1. Para habilitação de licitantes em pregão eletrônico, deve ser 
exigida, exclusivamente, a documentação disposta no art. 14 do 
Decreto nº 5.450/2005. Dessa forma, indiscutível é a falta de amparo 
legal para exigência de declaração do fabricante do produto como 
condição para habilitação, o que conduz à anulação do processo 
licitatório.(TCU. ACÓRDÃO 1729/2008 – Plenário. Ministro Relator 
Valmir Campelo. Dou 22/08/2008)(grifou-se) 

 
 
2. [...] é clara a jurisprudência desta Corte de Contas sobre a 

questão em debate, no sentido de vedar a inclusão em edital, como 
condição de habilitação ou de classificação, de exigência de 
declaração ou de apresentação de carta de solidariedade, por carecer 
de amparo legal e por restringir a competitividade do certame, em 
afronta ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n. 8.666/1993 



(Acórdãos - TCU n. 2.375/2006 - 2ª Câmara, e ns. 423/2007, 
539/2007, 1729/2008, 1731/2008 e 1979/2009, do Plenário) 

 
Existe também  um parecer da controladoria união, se não vejamos: 
  

“Na justificativa o gestor cita o art. 15, da Lei 8.666/93, para justificar 
a exigência de  carta de solidariedade do fabricante, porém tal 
exigência não encontra amparada por aquele dispositivo legal, já que 
não é condição sine qua non para garantir as condições de 
manutenção, assistência técnica e garantia, porquanto contrária, 
inclusive ao que dispõe o inciso XXI do artigo 37 da Constituição 
Federal. Cabendo ressaltar, conforme inclusive citado na 
constatação, que a solidariedade do fabricante é imposta por lei, 
portanto, desnecessário qualquer documento do fabricante para 
consolidá-la. Tal exigência na verdade atribui ao fabricante e rede de 
assistência técnica, em razão de seus interesses comerciais, permitir 
ou não que determinado fornecedor participe, ou não, do processo 
licitatório.”  
 

 
 

 
Sendo assim, entendemos que esta solicitação ocorre devido a necessidade deste órgão 
em se resguardar quanto a garantia dos equipamentos solicitados. Os equipamentos 
solicitados são específicos e incluem em sua aquisição por parte das empresas 
interessadas em participar do certame todos os quesitos de segurança exigidos por este 
órgão (garantia do fabricante, peças originais ou homologadas pelo fabricante, etc).  
 
Ao final, entendemos que se apresentarmos declaração emitida pelo fabricante ou 
distribuidor oficial, estaremos atendendo todas as exigências do presente edital, está 
correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA: Exigência excluída, conforme retificação de 25/04/2014. 
 

ATENÇÃO 
PUBLICAÇÃO DE 25/04/2014  

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E FOLHA DE 

S.PAULO 
 

Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças 

RETIFICAÇÃO 

A SEPLAG, em alusão ao PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - 

PLANEJAMENTO N°: 29/2014 - Objeto: Aquisição de microcomputadores, notebooks e tablets -, faz as 

seguintes retificações no Edital: 01 - Anexo VI: Inclusão das cláusulas “da vigência” e “do reajuste de 

preço”; 02 - Anexo I: Exclusão dos itens 4.1.1 e 4.1.5; Alteração do item “Garantia” dos Lotes 01, 02, 03, 

04 e 05; Exclusão do item “Compatibilidade Linux” dos Lotes 01, 02 e 05; Exclusão da exigência de 

“Certificado do fabricante declarando que a proponente possui credenciamento do mesmo para venda do 

produto” para o Lote 06; Alteração do subitem “embalagem” item “entrega” dos Lotes 01, 02, 03, 04 e 

05; Exclusão do item “Proteção” dos Lotes 01, 02 e 03; Alteração do subitem “Padrão” item “Drive 

Óptico” do Lote 05; Alteração subitem “Suporte Wireless” item “Placa-mãe” do Lote 03 e 04; Alteração 

do subitem “Arquitetura” item “Processador” do Lote 01. A sessão de pregão foi adiada para o dia 

13/05/2014 às 09h, no www.compras.mg.gov.br. Edital disponível no site acima. Maiores informações: 

licitacoes@planejamento.mg.gov.br. Pregoeiro: Gustavo Santos. 

 

 
 
 

 



25/04/2014 (respondido às 16:00) 

 

FORNECEDOR 01: questionamento enviado 24/04/2014  às 12:53 

Informamos que a resposta dada pelo Órgão, ao questionamento realizado pela XXXX 

no dia 16/04/2014, o qual é transcrito abaixo, somente a Empresa Positivo Informática 

atende o Edital na íntegra.  

PARA OS LOTES 01, 02 e 03:  
  
QUESTIONAMENTO 04:  
  
PARA CERTIFICAÇÃO: Apresentar certificado do site www.epeat.net na 

categoria GOLD e atender a diretiva ROHS para o modelo de 
microcomputador ofertado, comprovado através de certificado emitido 

por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo INMETRO  
  
A Certificação EPEAT mostra que o produto está alinhado à nova ordem 
mundial com relação ao uso racional de energia e respeito ao meio 

ambiente, ou seja, evita a agressão e a poluição dos recursos naturais. 
Os equipamentos submetidos aos testes do EPEAT, passam por diversos 

testes de conformidades, dentre eles a diretiva RoHS, conforme pode ser 
verificada nos links:  http://www.epeat.net/documents/conformity-

protocols/protocols-4.1-v1.4.pdf 
  
Informamos que diversos editais como, o COORDENAÇÃO GERAL DE 

MATERIAL E PATRIMÔNIO/DF, Concorrência Internacional nº 01/2014, 
com data de disputa para 14/04/2014, no Termo de Referência do Bem 

1, aceita o certificado EPEAT como substituto, conforme transcrito a 
seguir:  
  
“o.3) O equipamento deverá possuir certificação, emitida por instituição 

credenciada pelo INMETRO ou certificação EPEAT®, que ateste que 
nenhum dos componentes fornecidos contem substâncias perigosas 

como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) 

em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances);” (grifo nosso).  
  
Pelo exposto e visando aumentar a competitividade, mantendo-se a 
isonomia do Certame e diminuindo o preço final do produto ofertado, 

sem qualquer prejuízo para a Contratante, entendemos que será aceita 
a certificação EPEAT em sua versão GOLD e Declaração de conformidade 

com a diretiva RoHS, emitida pelo fabricante do equipamento. Nosso 
entendimento está correto?  

 RESPOSTA: Não está correto. Permanece conforme solicitado no edital. 

http://www.epeat.net/
http://www.epeat.net/documents/conformity-protocols/protocols-4.1-v1.4.pdf
http://www.epeat.net/documents/conformity-protocols/protocols-4.1-v1.4.pdf


 A exigência de que o equipamento possua certificação ROHS certificado emitido por 

instituições públicas ou privadas credenciadas pelo INMETRO, direciona o Edital para 

somente 1 (um) fabricante, tal afirmação pode ser consultada no site INMETRO, no 

link: http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/index.asp, no campo “Áreas de 

Atividade”, escolha a opção: “EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO”, depois click no botão “Buscar”. Veja que irá aparecer a lista de todos 

os laboratórios credenciados pelo INMETRO. 

A fabricante de microcomputadores Positivo Informática possui certificação ROHS 

emitida pelo laboratório TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA, presente na lista de 

credenciado do INMETRO. 

Vale ressalta que as fabricantes DELL, HP e Lenovo, apesar de possuir certificação 

ROHS para seus equipamentos, os laboratórios que fizeram avalição dos equipamentos 

não são reconhecidos pelo INMETRO. 

Dessa forma solicitamos ao Órgão rever sua resposta, e flexibilizar a exigência 

aceitando também a comprovação de atendimento a diretiva ROHS, através do EPEAT, 

para que a Lei de Licitações 8666/93 no seu artigo 3º, que trata do princípio da 

isonomia, bem como a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública 

não seja ferida. 

Desta forma, somente a empresa Positivo atende ao edital e pedimos a modificação do 

referido item. 

RESPOSTA: A interpretação correta do texto deveria ser a 
apresentação do certificado do site www.epeat.net na categoria GOLD 

e atender a diretiva ROHS para o modelo de microcomputador 
ofertado, que poderia ser comprovado através de certificado emitido 

por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo INMETRO, no 
sentido de aumentar o número de participantes na licitação. Neste 

sentido o texto será revisto para melhor entendimento e publicado no 
dia 29 de abril de 2014. 

 
 

ATENÇÃO 
PUBLICAÇÃO DE 29/04/2014  

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E FOLHA DE 
S.PAULO 

 

Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças 

RETIFICAÇÃO 

A SEPLAG, em alusão ao PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - 

PLANEJAMENTO N°: 29/2014 - Objeto: Aquisição de microcomputadores, notebooks e tablets -, altera 

o texto “TI Verde” em “Condições especiais” para os Lotes 01, 02 e 03 no Anexo I do Edital. A sessão de 

pregão ocorrerá em 13/05/2014 às 09h, no www.compras.mg.gov.br. Edital: site acima. Informações: 

licitacoes@planejamento.mg.gov.br. Pregoeiro Gustavo Santos. 

 

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/index.asp


30/04/2014 (respondido às 16:00) 

 

FORNECEDOR 01: questionamento enviado 29/04/2014  às 16:43 

  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO 

  

3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

  

LOTE 03: NOTEBOOK 

  

11.3 Velocidade de Rotação; 

  
Q01: Referente ao subitem apontado, temos a seguinte consideração: 

  

Em um disco SSHD (Solid State Hybrid Drive) quando os dados solicitados estão na 

parte NAND/SSD o retorno do disco será em um tempo muito menor do que ocorre em 

um HDD (Hard Disk Drive), adicionando superioridade nessa dinâmica para os discos 

híbridos. Outro ponto favorável ao SSHD é que esta categoria de disco oferece mesma 

capacidade de armazenamento de um disco rígido convencional e um preço competitivo 

para uma oferta em licitações, além da velocidade semelhante a um SSD (Solid-State 

Drive).  

  

Indicamos ainda referências de grandes fabricantes de hardware a respeito da solução 

apresentada, havendo um ponto de vista positivo em ambos os casos para a utilização de 

SSHD: 

  

http://www.seagate.com/internal-hard-drives/laptop-hard-drives/laptop-solid-state-

hybrid-drive  

http://www.dell.com/downloads/global/products/latit/dell-sshd-whitepaper.pdf  

  

Portanto, ao ofertarmos notebook com disco híbrido SSHD de 500 GB a capacidade de 

armazenamento e taxa de rotação de 5.400 rpm, conforme é oferecido nos modelos mais 

atuais de notebook do fabricante, não sendo possível fornecimento de componente com 

característica diferente (no que tange à taxa de rotação), entendemos que serão aceitos 

equipamentos com tais características a fim de não restringir participação no certame. 

Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. O disco rígido permanece com a 

velocidade de rotação mínima de 7.200 RPM. 

  

7. DA INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES E DAS MÍDIAS DE RECUPERAÇÃO 
 Q02: Referente ao subitem apontado, temos a seguinte consideração: 

  

Será fornecida mídia com imagem customizada do sistema operacional, com os 

aplicativos do pacote Office 2013 Professional e com drivers de dispositivos de acordo 

com cada item. Dessa forma, através da mídia fornecida será possível realizar a 

reinstalação da imagem que deve ser montada pela contratante a partir da amostra.  

  

http://www.seagate.com/internal-hard-drives/laptop-hard-drives/laptop-solid-state-hybrid-drive
http://www.seagate.com/internal-hard-drives/laptop-hard-drives/laptop-solid-state-hybrid-drive
http://www.dell.com/downloads/global/products/latit/dell-sshd-whitepaper.pdf


Reforçamos ainda que no licenciamento OEM (de acordo com edital) não é fornecida 

mídia original do Microsoft Office. Contudo, através da chave de ativação de cada 

instalação é possível realizar download dos conteúdos do pacote diretamente no 

seguinte site da Microsoft http://office.microsoft.com/en-001/products/get-office-oem-

download-page-FX103849951.aspx. 

Pelos motivos expostos, entendemos atender ao presente certame. Está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA: A licença de uso será fornecida pela Contratada, 

juntamente com as respectivas mídias de instalação dos produtos. 
Não é solicitada a entrega da mídia original, entendemos que o 

software poderá ser incluído na imagem fornecida pelo contratante 
acompanhada das respectivas licenças de uso. 
 

 
FORNECEDOR 02: questionamento enviado 29/04/2014  às 17:26 

Com relação ao Edital em referência, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
 
1) No Anexo I – Termo de Referência da Licitação, 3. Da Especificação Técnica, Lote 01 e 02, 
Monitor, subitem 15.15 é solicitado: “Comprovação>Apresentar certificado TCO99(ou 
TCO05), TCO03 ou EPA ou comprovar qualidade similar.”. Entendemos que também será 
aceito monitores com certificação TCO06, visto que a TCO06 é uma evolução dos TCO99, 
TCO03 e TCO05. Nosso entendimento está correto? 
RESPOSTA: Está correto o entendimento. 

2) No Anexo I – Termo de Referência da Licitação, 4 Das Condições de Fornecimento, subitem 
4.1.10 é solicitado: “Não serão aceitos atestados/certificados que apresentem 
informações divergentes entre o item do certificado/atestado e o apresentado na 
proposta, exceto nos casos em que forem apresentadas declarações das próprias 
entidades certificadoras comprovando que as diferentes nomenclaturas correspondem 
aos mesmos modelos ofertados, não sendo aceitos documentos do próprio licitante, sob 
pena de desclassificação da proposta apresentada;”. Alguns certificados apresentam em 
seu conteúdo somente o nome do projeto técnico do produto certificado e não informam o 
nome comercial, bem como algumas certificadoras apresentam o nome comercial. Entendemos 
que serão aceitas declarações dos fabricantes dos monitores ofertados fazendo a relação dos 
nomes comerciais com os projetos técnicos. Nosso entendimento está correto? 
RESPOSTA: Está correto o entendimento, desde que o fabricante não seja o próprio licitante. 

 
3) No Anexo I – Termo de Referência da Licitação, 3. Da Especificação Técnica, Lote 02, 
Monitor, subitem 15.7 é solicitado: “01 VGA + 01 DVI-D(ou DisplayPort) + 01 HDMI(ou 
DisplayPort)”. Atualmente no mercado de monitores de 21,5” há pouca oferta de monitores 
com entrada HDMI, as entradas mais comuns são VGA e DVI-D. Para aumentar a oferta de 
monitores, e consequentemente a redução do preço final dos equipamentos, entendemos que 
serão aceitos monitores de 21,5” com 01 VGA + 01 DVI-D + 01 adaptador HDMI para DVI-D. 
Nosso entendimento está correto? 
RESPOSTA: Está correto entendimento. 

 
 

06/05/2014 (respondido às 15:00) 

 

FORNECEDOR 01: questionamento enviado 29/04/2014  às 16:43 

http://office.microsoft.com/en-001/products/get-office-oem-download-page-FX103849951.aspx
http://office.microsoft.com/en-001/products/get-office-oem-download-page-FX103849951.aspx


 Foi divulgado no dia 29/04/2014 a 2ª retificação do presente Edital, o que nos daria 

mais 5 dias úteis para questionamentos e/ou impugnações. 

  

Adicionalmente, foi divulgado o 5º lote de respostas aos questionamentos em 

30/04/2014, onde as perguntas que seriam feitas por nós já foram respondidas. Contudo, 

não conseguimos identificar alterações no Edital entre as versões da 2ª retificação e 5ª 

retificação.  

  

Diante dos fatos citados acima, envio os seguintes questionamentos: 

  
1- Identificamos que a 2ª retificação do presente Edital foi divulgada no dia 29/05/2014. Dessa 

forma, como houve uma nova versão desse documento, entendemos que a partir dessa há novo 

prazo de 5 dias úteis para envio de questionamentos e/ou impugnações. Está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto entendimento. A alteração realizada no texto do edital 

não afeta a formulação das propostas, sendo apenas uma forma explanativa ao 

solicitado no edital.  
 

2- Solicitamos ao órgão informar quais foram as alterações aplicadas a esta 2ª retificação do 

presente Edital de Registro de Preços 029/2014 - Microcomputadores e Notebooks para que 

possamos confirmar os itens alterados. 

RESPOSTA: 

                                     RETIFICAÇÃO  29/04/2014 

A SEPLAG, em alusão ao PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

- PLANEJAMENTO N°: 29/2014 - Objeto: Aquisição de microcomputadores, 

notebooks e tablets -, altera o texto “TI Verde” em “Condições especiais” para os Lotes 

01, 02 e 03 no Anexo I do Edital. A sessão de pregão ocorrerá em 13/05/2014 às 09h, 

no www.compras.mg.gov.br. Edital: site acima. Informações: 

licitacoes@planejamento.mg.gov.br. Pregoeiro Gustavo Santos 

 

A interpretação correta do texto deveria ser a apresentação do certificado do site 

www.epeat.net na categoria GOLD e atender a diretiva ROHS para o modelo de 

microcomputador ofertado, que poderia ser comprovado através de certificado emitido 

por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo INMETRO. Neste sentido o 

texto foi revisto para melhor entendimento e publicado a retificação no dia 29 de abril 

de 2014. 

 

 
 

07/05/2014 (respondido às 16:00) 

 

FORNECEDOR 01: questionamento enviado 06/05/2014  às 14:37 

1) Em relação ao ítem 3.2 Lote 02: Microcomputador modelo avançado - Foi solicitado no subitem 8.1 o 
seguinte: “Adaptador de rede padrão PCI, plug & play, Fast-Ethernet 10/100/1000, de acordo com as 
normas ISO 8802-2 (IEEE 802.2) e ISO 8802-3 (IEEE 802-3), padrão CSMA/CD, auto-sense, full-duplex, 
compatível com os protocolos NETBIOS e TCP/IP, com conexão RJ-45, com LED e com suporte a 
gerenciamento remoto(DASH)”. Conforme foi discutido na audiência publica, em específico a este item, 
lembramos que DASH é um padrão de tecnologia que é usado pela AMD. Com isto na época sugerimos a 
retirada desta nomenclatura “DASH”. Diante disto, entendemos que se ofertarmos equipamento com 
placa de rede com suporte a gerenciamento remoto com a tecnologia Intel denominada Intel Standard 
Manageability que possui os mesmos recursos do DASH estaremos atendendo o solicitado. Diante do 
exposto, PERGUNTAMOS: Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA: Está correto entendimento. 



 
2) Em relação ao ítem 3.4 Lote 04: Notebook Ultrafino - Foi solicitado no subitem 14.3 o seguinte: “Peso 
máximo não poderá ultrapassar 1.8 Kg. Com bateria e disco SSD instalado”. Em atendimento a este 
subitem e para que haja uma maior competitividade no certame com a participação do fabricante Lenovo, 
entendemos que se ofertarmos equipamentos com peso máximo de 1.81 Kg estaremos atendendo o 
solicitado. Diante do exposto, PERGUNTAMOS: Está correto o nosso entendimento? 
RESPOSTA: Não está correto entendimento. A comissão de licitação poderá fazer aferição. 

 

 

08/05/2014 (respondido às 16:00) 

 

FORNECEDOR 01: questionamento enviado 07/05/2014  às 14:55 

 

 
 
RESPOSTA: A bateria deverá ser de 4(quatro) ou mais células. Com relação a horas de 

operação, não será utilizado o software Battery Eater para aferição, somente no lote 

03(notebook). A mensuração de autonomia do notebook ultrafino, caso seja necessário e 

solicitado pelo pregoeiro, será realizado em um teste simples de operação do equipamento, 

procedimento similar do uso em condições de gerenciamento eficiente da bateria. 

 

 
ATENÇÃO 

PUBLICAÇÃO DE 13/05/2014  
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E FOLHA DE 

S.PAULO 
 

Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças 

RETIFICAÇÃO 

A SEPLAG, em alusão ao PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - 

PLANEJAMENTO N°: 29/2014 - Objeto: Aquisição de microcomputadores, notebooks e tablets, em 

atendimento ao art. 11, §2º, II do Decreto 44.786/2008, adia a sessão do pregão para 27/05/2014 às 09h, 

no www.compras.mg.gov.br. Edital: site acima. Informações: licitacoes@planejamento.mg.gov.br. 

Pregoeiro Gustavo Santos. 

 



13/05/2014 (respondido às 11:28) 

 
FORNECEDOR 01: questionamento enviado 06/05/2014  - meio físico  

 

IMPUGNAÇÃO EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A 

 

1) AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO ESTIMADO DOS PREÇOS EM PLANILHA 

ABERTA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS. VIOLAÇÃO DO 

ARTIGO 7.º, §2.º, INCISO II E ARTIGO 40, §2.º, INCISO II DA LEI 8666/1993. 

 

Verifica-se que o edital apresentou uma planilha indicativa para 

apresentação de proposta, sem, contudo, indicar o orçamento estimado para a 

prestação dos serviços.  

 

Tal omissão constitui direta violação ao artigo 7º, §2º, inciso II, e ao 

artigo 40, §2º, inciso II, ambos da lei 8666/1993, aplicáveis por força do artigo 9.º da lei 

federal n.º 10520/2002. Veja-se: 

 

Art. 7
o
 As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 

obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 

(...) 

§ 2
o
 As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

I - (...) 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos 

os seus custos unitários; (grifos de nossa autoria) 

 

Art. 40. (...) 

§ 2
o
 Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

I - (...) 

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) (grifos de nossa autoria) 

 

Pela previsão dos referidos artigos, portanto, toda licitação, inclusive de 

serviços, necessariamente possui como pressuposto de validade a existência de um 

orçamento estimado em planilha aberta de composição de custos unitários. 

 

Tal planilha detalhada é essencial para que, no curso do certame, seja 

possível verificar eventual adequação dos preços propostos aos valores de mercado, 

inclusive em relação a todos os componentes que repercutem na formação do preço 

final. 

 

Este juízo quanto aos preços ofertados (se são exequíveis ou estão dentro 

dos padrões de mercado) depende diretamente da informação contida na estimativa de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art40§2ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art40§2ii


custos, sendo essencial para a análise a ser realizada pelo pregoeiro e sua equipe de 

apoio.  

 

A falta desta estimativa detalhada de custos inviabiliza a avaliação 

quanto à compatibilidade dos preços ofertados (avaliação esta a ser realizada na 

sessão pública do pregão). Tal circunstância macula o julgamento a ser realizado e, 

consequentemente, todo o procedimento realizado.  

 

Deste modo, uma planilha detalhada de composição dos preços ofertados 

é primordial para que a contratação possa ser efetivada corretamente, pela mesma lógica 

contida no artigo 40, §2.º, inciso II da lei 8666/1993 citado acima, não bastando a 

planilha contida no edital. 

 

Neste sentido, conforme a jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União: 

 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão 

Plenária, com fundamento nos artigos 277, 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, 

em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, 

mantendo-se o item 2.2 do Acórdão 664/2006-TCU - Plenário em seus exatos termos e 

alterar a redação do item 2.3 nos seguintes termos: 

"2.3 nos procedimentos licitatórios para aquisição de produtos e contratação de 

serviços de informática, anexe aos instrumentos convocatórios o orçamento estimado 

em planilhas de quantitativos e preços unitários, ressalvada a modalidade pregão, 

cujo orçamento deverá constar obrigatoriamente o Termo de Referência, ficando a 

critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de 

incluir tal Termo de Referência ou o próprio orçamento no edital ou de informar, 

nesse mesmo edital, a disponibilidade do orçamento aos interessados e os meios para 

obtêlos. 

(Acórdão 1.925/2006-TCU-Plenário) (grifos de nossa autoria) 

 

Sendo assim, ainda que não se apresente uma planilha detalhada dos 

custos, é essencial, de qualquer forma, que seja apresentado o valor orçado para a 

íntegra da prestação de serviço que se pretende licitar. 

 
RESPOSTA: Improcedente. Entendemos ser dispensável a presença do orçamento estimado 

como parte integrante ao Edital, em conformidade com a Lei nº. 10.520/2002, que estabelece 

regras próprias à modalidade Pregão. A discricionariedade de constar os orçamentos de 

referência à licitação apenas nos autos do processo administrativo está expressa na redação do 

art. 3, III da Lei nº. 10.520, a saber: 

 
“Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

(...) 

III – dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições 

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre 

os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão 

ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados”. 

 

Neste aspecto, a Lei nº. 10.520, de 2002, diferentemente da Lei nº. 8.666/93, dispensa a 



constância do orçamento estimado do edital de pregão, alocando-o apenas como anexo  

indispensável à fase interna do procedimento licitatório. 

Nesta mesma linha, é o entendimento do Decreto nº. 46.311/13, que regulamenta o 

procedimento de registro de preços no Estado de Minas Gerais. Conforme redação do §1° do 

art. 21 da citada norma: 

 
“Art. 21. A estimativa de preços para balizar o pregoeiro e a comissão de 

licitação poderá ser baseada: 

(...) 

§ 1º Na modalidade de licitação pregão, o preço cotado pela Administração 

poderá ser mantido em sigilo até o final do julgamento da licitação, de modo 

a melhorar as condições da negociação com o vencedor”. 

 

Da mesma forma, é o entendimento do TCU, conforme trecho extraído do Acórdão nº 392/2011 

– Plenário: 
 

“REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. OITIVA 

PRÉVIA DO REPRESENTADO. APRESENTAÇÃO DE 

JUSTIFICATIVAS. LICITAÇÃO SUSPENSA POR INICIATIVA DO 

PRÓPRIO ÓRGÃO. NEGATIVA DO PROVIMENTO CAUTELAR. 

EXAME DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE 

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 

(...) 

3. "Orçamento" ou "valor orçado" ou "valor de referência" ou simplesmente 

"valor estimado" não se confunde com "preço máximo". O "valor orçado", a 

depender de previsão editalícia, pode eventualmente ser definido como o 

"preço máximo" a ser praticado em determinada licitação, mas não 

necessariamente. 

4. Nas modalidades licitatórias tradicionais, de acordo com o art. 40, § 2º, II, 

da Lei n.º 8.666/93, o orçamento estimado deve figurar como anexo do edital, 

contemplando o preço de referência e, se for o caso, o preço máximo que a 

Administração se dispõe a pagar. No caso do pregão, a jurisprudência do 

TCU é no sentido de que a divulgação do valor orçado e, se for o caso, do 

preço máximo, caso este tenha sido fixado, é meramente facultativa.” (Rel. 

Min. José Jorge, Acórdão nº 392/2011 – Plenário). Grifo nosso. 

 

Esclarecemos que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) opta por não disponibilizar 

seus valores orçados no instrumento convocatório, tendo em vista que o procedimento do pregão conta 

com a fase de lances, que resulta em redução dos valores propostos inicialmente. Desta forma, o valor 

estimado ou preço de referência é considerado como um balizador para o Pregoeiro no julgamento da 

licitação. Por fim, informamos que, caso ainda seja necessário, o processo poderá ser consultado nas 

dependências da Seplag. 

 

2) DESNECESSIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA 

COMPROVAÇÃO MENSAL DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO. 

 

O edital condiciona a realização dos pagamentos à apresentação mensal 

de documentos comprobatórios comprovação de regularidade perante a Seguridade 

Social (FGTS e INSS) (item 9.3.8 do ANEXO V e item 7.1.9 do ANEXO VI). 

 

Tal obrigação é inviável uma vez que causaria morosidade no envio dos 

documentos e prejuízos para ambas as partes.  

 



A fiscalização da execução dos contratos é atribuição legal da 

Administração (vide art. 58, inciso III e art. 67, ambos da Lei 8666/1993), o que, no 

entanto, se deve sempre fazer pelo meio menos oneroso. 

 

Neste sentido, insta ressaltar que tais comprovações podem ser facilmente obtidas 

por meio da internet, pela própria Administração, nos sítios dos órgãos 

competentes (Dataprev e CEF). Além disso, tais documentos estão vinculados a 

prazos de validade maiores que um mês, o que torna desnecessária a comprovação 

mensal.  

 

Desta forma, o envio mensal de certidões e demais documentos constitui 

apenas um ônus desnecessário à contratada, bem como representa um aumento 

injustificado do custo para a prestação dos serviços. 

 

Neste contexto, deverá ser afastada a obrigação indicada no edital, 

devendo ser enviado todo mês única e exclusivamente as notas fiscais/faturas 

decorrentes dos serviços prestados. 

 

Resposta: Improcedente. Conforme exigência do item 9.3.8 do ANEXO V: 

 
“9.3.8 - Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, bem como apresentar a cada fatura, 

comprovação de regularidade perante a Seguridade Social (FGTS e INSS)”. 

 

Esclarecemos que a redação está em conformidade com o disposto no § 3º do art. 195 da 

Constituição Federal, senão vejamos: 

 
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 

das seguintes contribuições sociais: 

(...) 

§ 3º - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como 

estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”. 

 

Esta exigência é cláusula indispensável ao vinculo estabelecido entre a Administração e o 

contratado, conforme entendimento da Lei nº. 8.666/1993, que estabelece normas gerais de 

licitação, a saber: 

 
“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

(...) 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”. 

 

O Tribunal de Contas da União já estabeleceu tal entendimento no Acórdão n.º 964/2012-

Plenário, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, conforme citação abaixo: 

 
“PERDA DA REGULARIDADE FISCAL NO CURSO DE CONTRATOS 

DE EXECUÇÃO CONTINUADA OU PARCELADA JUSTIFICA A 



IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES À CONTRATADA, MAS NÃO AUTORIZA 

A RETENÇÃO DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS PRESTADOS. 

(...) 

os órgãos e entidades da Administração Pública Federal devem: a) “... exigir, 

nos contratos de execução continuada ou parcelada, a comprovação, por parte 

da contratada, da regularidade fiscal, incluindo a seguridade social, sob pena 

de violação do disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal”. 

 

Por fim, esclarecemos que a atualização da regularidade perante a Seguridade Social ocorre 

automaticamente no Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Estado de Minas Gerais (§ único, art. 26, 

Decreto 45.902/2012). Desta forma, a apresentação pode ser dispensada caso o licitante mantenha todas 

as obrigações perante aos órgãos emitentes das certidões de INSS e FGTS regulares, o que poderá ser 

comprovada pelo CRC da contratada.  

  

 

3) PRAZO EXÍGUO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS E DO CONTRATO. 

 

Conforme o edital, a ata de registro de preços e os contratos deverão ser 

assinados, cada um, no prazo de apenas 05 (cinco) dias úteis (itens 11.2 e 12.1 do 

edital). 

 

Todavia, tal prazo é exageradamente exíguo para que a ata e o 

contrato possam ser assinados por qualquer operadora. A exiguidade dos prazos 

pode ser verificada pelo simples fato de que o trâmite interno de uma grande empresa – 

como é também em relação à SEPLAG – depende de um prazo razoável para 

cumprimento dos rituais internos de assinatura dos responsáveis legais, até mesmo a 

presença física dos mesmos na empresa. 

 

Assim, o prejuízo para a Administração na manutenção desse curto prazo 

é imenso, dado que inviabilizaria a participação das concorrentes, em função de não ser 

possível cumprir o lapso de tempo indicado no edital. 

 

Sob outro prisma, o aumento desses prazos de assinatura não acarretará 

qualquer ônus à Administração, requerendo-se, em qualquer dos casos, o prazo de 10 

(dez) dias úteis, suficiente para que o registro de preços e as futuras contratações 

possam ser efetivados em prazos adequados à necessidade administrativa e permitindo 

que haja um tempo razoável para a assinatura do termo respectivo. 

 

Vale ressaltar que o não cumprimento dos prazos de assinatura induz a 

aplicação das penalidades, situação esta que determinaria a opção da operadora por 

sequer participar da licitação, com restrição da competitividade em função deste fato.  



 
Resposta: Improcedente. A Administração entende que o prazo é suficiente, tendo em vista ao 

histórico de tempo necessário para assinatura de Contratos e Atas de Registro de Preço. No 

entanto, caso seja necessário, o contratado poderá requerer prorrogação do prazo estabelecido, 

conforme disposto no § 1°, art. 64, da Lei nº 8.666/1993, senão vejamos: 

 
“Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar 

o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 

prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei. 

 

§ 1° - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que 

ocorra motivo justificado aceito pela Administração”. 

 

 

FORNECEDOR 02: questionamento enviado 07/05/2014 (16:24) 

Em Março de 2013 a SEPLAG-MG realizou o Pregão Eletrônico Nº. 274/2012 para a 

aquisição de Microcomputadores e Notebooks. Previamente a esta licitação, foi 

realizada Consulta Pública na Cidade Administrativa com a presença dos fabricantes de 

Processadores e de diversos fabricantes de Microcomputadores. 

 

O objetivo da reunião era permitir que as empresas interessadas no certame pudessem 

fazer sugestões, a fim de se chegar a uma especificação final que atendesse às 

necessidades dos órgãos participantes da Ata de Registro de Preços por meio da ampla 

competitividade. 

 

No tocante aos processadores, foi solicitado pela equipe técnica que cada fabricante 

deste componente sugerisse um teste de desempenho (benchmark) que julgasse 

relevante para a compra. Na ocasião, a AMD sugeriu o Passmark versão 7 e a Intel 

sugeriu o Sysmark 2012. 

 

Após a Consulta Pública, a equipe técnica responsável pelo edital analisou as sugestões, 

sempre priorizando as necessidades dos órgãos participantes da Ata, e o edital foi 

publicado. 

 

O Anexo I – Termo de Referência da Licitação – referente ao Pregão Eletrônico Nº 

274/2012 trouxe as seguintes exigências:  



 
*A versão constava nas instruções de execução do benchmark 

 

À época, tais especificações permitiam a oferta dos seguintes processadores: 

Microcomputador Padrão – AMD A10 e Intel i5 

Notebook – AMD A8 e Intel i5 

 

Estes são os processadores que de fato apresentam desempenhos equivalentes em 

aplicações reais. Após intensas disputas de preços pré-pregão (entre os fornecedores de 

processadores) e durante o pregão (entre os licitantes), ambos os itens foram vencidos 

com plataformas baseadas no Intel i5. 

 

Durante a elaboração do Edital de Pregão Eletrônico Nº. 029/2014, foi realizada nova 

Consulta Pública nos moldes da anterior e com os mesmos objetivos. Na ocasião, a 

AMD sugeriu a adoção do benchmark PCMark8 2.0 Work Accelerated em lugar do 

Passmark 7, tendo em vista que o PCMark8 foi recém-lançado e se verifica mais capaz 

de mensurar o desempenho dos processadores atuais dos diversos fabricantes. 

 

Porém, foi informada pela SEPLAG de que tal alteração exigiria testes que poderiam 

retardar o processo de compra. Devido a isto, sugeriu então que se mantivesse o 

Passmark 7 utilizado no ano anterior. A Intel novamente sugeriu a utilização do 

Sysmark 2012. 



Ao ser publicado em Abril de 2014, o Anexo I – Termo de Referência da Licitação – 

referente ao Pregão Eletrônico Nº 029/2014 trouxe as seguintes exigências: 

 
Atualmente, estas especificações permitem a oferta dos seguintes processadores: 

Microcomputador Padrão – AMD A10 e Intel i3 

Notebook – AMD A10 e Intel i3 

 

Como se observa, no tocante ao Sysmark, tanto versão quanto pontuações foram 

mantidas idênticas às utilizadas em 2013. Porém, no tocante ao Passmark, a versão e as 

pontuações foram radicalmente alteradas, tendo como consequência a impossibilidade 

da AMD de ser competitiva no certame. 

 

O Passmark 7 foi trocado pelo Passmark 8. Nesta versão, a pontuação dos processadores 

AMD foi drasticamente reduzida, distorcendo a equiparação até mesmo entre modelos 

idênticos aos que puderam ser ofertados em 2013, como se observa abaixo: 

 
Pontuações Passmark 7 - http://www.cpubenchmark.net/pt7_cpu_list.php 

Pontuações Passmark 8 - http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 

Passmark é Intel Software Partner - http://www.passmark.com/about/index.htm 

 



Não há justificativa técnica para tamanha distorção exclusivamente nas pontuações dos 

processadores AMD. Da mesma forma, não se justifica alterar o equilíbrio entre os 

benchmarks atingido em 2013 por meio da alteração somente do benchmark sugerido 

pela AMD. Caso se pretenda alterar as especificações, a sugestão da AMD é a adoção 

do PCMark8 2.0 Work Accelerated, e não do Passmark 8. 

 

Diversos órgãos do Estado de Minas Gerais, a exemplo de UFMG, TJ-MG e CEMIG, 

utilizam equipamentos baseados em processadores AMD no seu dia-a-dia, estando estes 

plenamente satisfeitos com o desempenho e eficiência dos Microcomputadores e 

Servidores. Desejamos que os órgãos participantes da Ata de Registro de Preços da 

SEPLAG-MG possam também usufruir da eficiência técnica e financeira proporcionada 

pelos nossos componentes. 

 

Ao ser restabelecida a competitividade ampla e justa no presente certame, não podemos 

garantir que seremos vencedores (como não fomos em 2013), porém a única certeza é a 

de que a aplicação dos recursos estaduais será a mais eficiente, com o maior retorno 

possível sobre o investimento. 

 

Sendo assim, no maior interesse da SEPLAG-MG e dos órgãos participantes da Ata de 

Registro de Preços, entendemos que devem ser respeitadas não apenas as pontuações 

Sysmark 2012 mas também as pontuações Passmark versão 7 conforme definidas em 

2013. Está correto o nosso entendimento? Em caso de discordância, solicitamos que 

sejam apresentadas as justificativas. 
Resposta: Não está correto o entendimento. A definição dos softwares permanece conforme 

solicitado no edital, por motivo técnico e de maior competitividade entre os fornecedores. 

 

 

 

19/05/2014 (respondido às 12:13) 

 

FORNECEDOR 01: questionamento enviado 16/05/2014  às 16:57 

Conforme Item 3.1 desta licitação, apresentamos pedido de esclarecimento de dúvida: 

  

2. Para o Lote 06 do objeto da presente licitação é solicitado: “Suporte Flash Sim - 

Obrigatório”. Entretanto, em pesquisa realizada em produtos de diversas fabricantes 

de renome mundial (Samsung, Motorola, Acer, Positivo, entre outras) foi constatado 

que a maioria dos tablets, atualmente disponíveis no mercado, utiliza cartão do tipo 

micro-SIM. Deste modo, por ser uma memória flash no padrão SIM, como 

solicitado em edital, entendemos que serão aceitos tablets com suporte a cartões 

micro-SIM. Nosso entendimento está correto?  
RESPOSTA: O entendimento está correto. Estamos tratando a exigência do SIM Card 

(ou cartão SIM) no equipamento, indiferente se for micro-SIM ou cartão SIM. A 

denominação SIM é uma sigla inglesa para Subscriber Identity Module ("módulo de 

identificação do assinante"). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sigla

