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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.  

 


