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ESCLARECIMENTOS DE PRETENSOS LICITANTES 

Referência: Pregão Eletrônico nº 009/2011, para Registro de Preços – RP, por 12 meses, para 
locação de microcomputadores e notebooks. 

Assunto: Esclarecimentos ao Edital e seus Apensos 
 

 

ESCLARECIMENTO 1 
 

1. Na letra “e” do item 12.2.4 da Qualificação Técnica, além da comprovação de site na 
Internet para abertura de chamados técnicos, o edital exige a comprovação de o licitante 
possuir disponibilidade de DDG do tipo 0800 através da apresentação de contrato com a 
operadora telefônica ou declaração desta. Como praxe de mercado, estes serviços são 
solicitados via telefone às operadoras e a conseqüente liberação do número 0800 e a 
posterior emissão da fatura mensal dos serviços prestados, sem a necessidade de 
assinatura de contrato. Sendo assim, perguntamos: serão aceitas, para efeito de 
comprovação de que a licitante oferece esta facilidade, as contas mensais em seu nome e 
com a  descrição do número 0800 em nome da empresa licitante? 

Resposta: SIM 

2. No sentido fazermos a melhor proposta, visando economicidade, atualização tecnológica e 
condições de competitividade, enviamos as especificações técnicas dos itens 1, 2, 3 e 4 do 
Edital do Pregão Eletrônico 09/2011 para a área de engenharia e cotação do nosso 
fornecedor que é a Itautec, após a análise do edital, perguntamos: 

 Microcomputador Tipo 1  

Será aceito microcomputador com fonte de 300 Watts que atenda a toda a configuração 
completa do equipamento e compatível com as certificações solicitadas e com as normas 
específicas do Inmetro?  

Resposta: SIM, desde que nos testes de verificação (item 13 do Edital) atenda a performance 
desejada. 

Microcomputador Tipo 2 

1. Nas interfaces está descrito 8 USB, sendo 2 frontais 2.0 e 6 USB 3.0. Esclarecemos que a 
interface USB 3.0 ainda não é padrão de mercado para a maioria dos fabricantes, fazendo 
com isso que as placas-mãe com esta facilidade tenha um custo muito caro para o 
comprador final. Os equipamentos fabricados pela Itautec possuem 8 USB 2.0, sendo 2 
frontais. Serão aceitos equipamentos padrão de mercado com 8 USB 2.0? 

Reposta: SIM  

2. Solicitado Interface de som 7.1 com duas saídas S/PDIF áudio digital. Serão aceitos 
equipamentos com uma saída digital? 

Reposta: SIM  
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3. São solicitados microcomputadores com 4 Gb com tecnologia Triple Channel expansível a 
16 Gb. A tecnologia Triple Channel não é padrão de mercado. Serão aceitos 
microcomputadores com memória DDR-3? 

Reposta: SIM, desde que nos testes de verificação (item 13 do Edital) atenda a performance 
desejada. 

4. Solicitado para este item microcomputadores com fonte de 600 Watts. Os 
microcomputadores fabricados pela Itautec possuem fontes de 300 Watts que atendem as 
configurações completas dos equipamentos e compatível com as certificações solicitadas 
e normas do Inmetro. Serão aceitos microcomputadores com fontes de 300 Watts e com 
todas as certificações solicitadas? 

Reposta: SIM, desde que nos testes de verificação (item 13 do Edital) atenda a performance 
desejada. 

 Microcomputador Tipo 3 

Serão aceitos microcomputadores com disco rígido SATA de 1 Terabyte? 

Reposta: NÃO 

 Notebook 

1. Visando não encarecer o produto final, podemos ofertar notebook Itautec com saída de 
som line out e microfone? 

Resposta: SIM 

2. No sentido de aumentar a competitividade para este item, podemos ofertar notebook 
com no máximo o peso de 2 kg com bateria? 

Resposta: SIM 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

ESCLARECIMENTO 2 
 
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas quanto a licitação acima mencionada: 
 

1. O período mínimo de cada contrato de locação firmado com os órgãos públicos 
solicitantes será de 12 meses, podendo ser renovado conforme a lei 8.666 ? 

 
Resposta: O prazo mínimo não foi estipulado. No entanto, a prática tem mostrado que os órgãos 
do Governo do Estado têm utilizado o período mínimo de 1 (um) ano, prorrogável até 48 meses, 
baseado no artigo 57, inciso IV, da Lei 8.666/93. 
 
 

2. Caso o órgão público solicitar a locação no décimo mês do registro da ATA, este 
contrato terá a duração de 12 meses renováveis. Estou correto ? 

Resposta: SIM. 
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3. Caso a afirmação acima estiver correta, como fazer para atender o item 18 da carta 
convite “Da responsabilidade social” já que o contrato ainda estará em vigor, podendo 
ficar até 48 meses alugados. 

 
Resposta: Atender o item 18 do Edital, observando o subitem 18.2. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

ESCLARECIMENTO 3 
 
a) Com relação à fonte de alimentação dos microcomputadores dos tipos I e II, a especificação de 
uma potência máxima de 500W e 600W, respectivamente, é excessiva para a definição da carga 
de consumo de energia. O padrão de mercado para a especificação indicada é uma fonte de 
alimentação com potência máxima de 300 W, especificação que atende perfeitamente o objeto do 
certame, sendo restritivas as exigências constantes do edital. Pelo exposto entendemos que 
poderemos ofertar microcomputadores aparelhados com fonte de alimentação de 300W, sem 
prejuízo da participação no certame. Solicitamos confirmar nosso entendimento. 

Resposta: SIM, desde que nos testes de verificação (item 13 do Edital) atenda a performance 
desejada. 

b) O USB 3.0 ainda não é uma realidade para o mercado tanto é que ainda não estão disponíveis, 
comercialmente, pen drives compatíveis. A diferença de preço entre os produtos com USB 3.0 e 
USB 2.0 ainda é alta e só é esperada uma queda na curva de custo da tecnologia para daqui a 
três anos. Remarque-se que ainda não há registro de outros aparelhos, como câmeras ou 
filmadoras com essa tecnologia. Mais gravoso é que haverá produtos que não migrarão, como 
teclados, mouses e impressoras, já que não precisam enviar e receber muitos dados e nada tem a 
ganhar com a nova velocidade. Como exposto, a inclusão da tecnologia USB 3.0 é um elemento 
restritivo à participação na licitação e, como tal, entendemos que poderemos ofertar equipamentos 
aparelhados com 8 portas USB 2.0. Nosso entendimento está correto? 

Reposta: SIM. 

c) A saída de áudio digital não se justifica em microcomputadores de escritório onde não se 
espera a conexão de aparelhos de TV, home theaters ou música, bem como a tecnologia dolby 
digital nos notebooks. A inclusão destas funcionalidades restringe a participação na licitação pelo 
limitado número de motherboards com estas interfaces. Assim sendo, e visando a ampliação da 
competitividade, entendemos que serão aceitos equipamentos com saídas de áudio analógicas, 
tão somente. Está correto nosso entendimento? 

Reposta: SIM.  

d) A tecnologia triple channel é uma realidade para equipamentos servidores e não para desktops. 
A inclusão desta tecnologia em microcomputadores é um elemento restritivo à participação na 
licitação e, como tal, entendemos que poderemos ofertar equipamentos aparelhados com 
memórias dual channel. Nosso entendimento está correto? 

Reposta: SIM 

e) O edital estabelece que o notebook deve pesar no máximo 1,8 kg com a bateria instalada.  
Informamos que tal exigência exclui alguns fabricantes da disputa pois o peso total desses, 
configurados de acordo com o solicitado no edital, é de 2,0 kg. Salientamos que essa diferença 
não interfere em nada no funcionamento do equipamento a ser ofertado, tanto que, em alguns 
editais, ao tratarem dessa questão, toleram um excedente na faixa de 15% a mais do peso total 
exigido. É importante frisar, que tal solicitação de mudança visa apenas ampliar o leque de disputa 
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desse edital e dessa forma, perguntamos se poderemos ofertar notebooks com peso máximo de 
2.0? 

Resposta: SIM 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

ESCLARECIMENTO 3 
 
1. Os equipamentos tipo microcomputadores I e II a serem ofertados apresentam fonte de 
alimentação de 300W de potência real, com capacidade para suportar a máxima configuração do 
equipamento. Acreditando que essa alteração não comprometerá tecnicamente a configuração e 
que contribuirá para melhorar a competitividade do certame entendemos que poderemos ofertar 
equipamento com esta fonte de alimentação. Está correto nosso entendimento? 

Resposta: SIM, desde que nos testes de verificação (item 13 do Edital) atenda a performance 
desejada. 

2. Os dispositivos USB 3.0 começaram a chegar ao mercado no final de 2010, e não se espera 
que eles se tornem comuns antes de 2011 ou 2012 já que os controladores USB 2.0 são muito 
mais simples e baratos, e o desempenho é mais do que suficiente para muitas aplicações. Não faz 
sentido utilizar um mouse ou um teclado ou um adaptador bluetooth USB 3.0. Existem também 
várias complicações técnicas em equipar uma placa-mãe com um grande número de portas USB 
3.0. Os controladores são caros e cada par de portas precisa ser conectado a um par de linhas 
PCI Express 2.0 (ou quatro linhas PCIe 1.x) para que o desempenho não seja penalizado. Ou 
seja, não há justificativa técnica para a adoção de portas USB 3.0. Considerando o exposto, 
entendemos que poderemos ofertar equipamentos aparelhados com 8 portas USB 2.0. Está 
correto nosso entendimento? 

Reposta: SIM . 

3. A interface de áudio digital não é uma realidade em equipamentos de escritório e encontra-se 
mais presente em estações de trabalho destinadas a jogos. A diferença de preço entre os 
produtos com saída de áudio digital e tecnologia dolby é considerável. Como exposto, a inclusão 
destes característicos é um elemento restritivo à participação na licitação e, como tal, entendemos 
que poderemos ofertar equipamentos aparelhados com saída de áudio analógico e sem 
tecnologia dolby digital. Nosso entendimento está correto? 

Reposta: SIM. 

4. A tecnologia triple channel mantém praticamente a mesma arquitetura e a mesma praticidade 
da dual channel. Considerando que a há pouquíssimas placas-mãe que dispõem desta tecnologia, 
solicitamos informar se serão aceitos equipamentos aparelhados com memória dual channel. 

Reposta: SIM. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

ESCLARECIMENTO 5 
 
1 As fontes de alimentação com potência de 300W são as mais usuais e adequadas para a 
maioria dos microcomputadores desktop: fontes com potências superiores (500/600W) são 
características de servidores. Considerando que a configuração dos equipamentos dos tipos I e II 
é desktop, entendemos que poderemos ofertar equipamentos com fonte de 300W. Está correto 
nosso entendimento?  
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Resposta: SIM, desde que nos testes de verificação (item 13 do Edital) atenda a performance 
desejada. 

2 As interfaces USB 3.0 não são comuns no mercado já que há uma imensa série de 
dispositivos que são bem atendidos pela tecnologia USB 2.0. A inclusão desta novidade restringe 
a participação na licitação pelo limitado número de motherboards com esta porta. Assim sendo, e 
visando a ampliação da competitividade, entendemos que serão aceitos equipamento com 8 
portas USB 2.0. Está correto nosso entendimento?  

Reposta: SIM. 

3 Solicitamos confirmar a possibilidade de serem aceitos equipamentos – 
microcomputadores e notebooks – com saída de áudio analógica, apenas, bem como a exclusão 
da tecnologia dolby digital já que os periféricos que utilizam a porta digital – televisores, players de 
DVD e aparelhos de som – não são lugar comum em equipamentos de escritório. Está correto 
nosso entendimento? 

Reposta: SIM. 

4 As memórias triple channel não são comuns no mercado já que há uma imensa gama de 
aplicações plenamente atendidas pela tecnologia dual channel. A inclusão desta novidade 
restringe a participação na licitação pelo limitado número de motherboards com esta tecnologia. 
Assim sendo, e visando a ampliação da competitividade, entendemos que serão aceitos 
equipamentos com tecnologia dual channel. Está correto nosso entendimento? 

Reposta: SIM. 

5 O termo de referencia estabelece que o notebook tenha peso máximo de 1,8 kg. 
Solicitamos a alteração desta característica técnica para o padrão de mercado de 2,0kg, pois não 
será prejudicial à mobilidade do notebook. 

Reposta: SIM. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ESCLARECIMENTO 6 

 
1. As configurações dos microcomputadores dos itens I e II não dissipam mais do que 250W 

de potência em plena utilização. Daí, então, que as fontes exigidas – 500W e 600W – 
estão superdimensionadas para a função a que se destinam os equipamentos. Uma fonte 
de 300W de potência real é mais do que suficiente para a operação confiável do 
equipamento e, assim sendo, entendemos que poderemos utilizar esta fonte em 
substituição às de maior potência. Solicitamos confirmar este entendimento. 

Resposta: SIM, desde que nos testes de verificação (item 13 do Edital) atenda a performance 
desejada. 
 

2 A tecnologia USB 3.0 mantém praticamente a mesma arquitetura e a mesma praticidade 
do USB 2.0 porém com um pequeno aumento das velocidades de transferências. A 
tecnologia é relativamente recente, ainda incipiente, muito dispendiosa e com poucos 
periféricos de mesma arquitetura disponíveis. Considerando que a há pouquíssimas 
placas-mãe que dispõem desta porta, solicitamos informar se serão aceitos equipamentos 
aparelhados somente com as 8 interfaces USB 2.0. 

 

Reposta: SIM. 
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3 Interface de som digital dos microcomputadores do tipo I bem como a tecnologia dolby 

digital dos notebooks foge aos padrões de mercado de desktops de produção e se mostra 
excessiva visto que não há justificativa para a conexão dos periféricos de multimídia que 
se aplicam em ambiente de produção. Pelo exposto entendemos que poderemos ofertar 
microcomputadores aparelhados com interface de áudio analógica e notebooks sem a 
tecnologia dolby digital, sem prejuízo da participação no certame. Solicitamos confirmar 
nosso entendimento. 

Reposta: SIM. 

4 As memórias dual channel são muito mais simples e baratas e o desempenho é mais do 
que suficiente para muitas aplicações de computadores de escritório. Não há justificativa 
técnica para a adoção de memórias triple channel. Considerando o exposto, entendemos 
que poderemos ofertar equipamentos aparelhados com memórias dual channel. Está 
correto nosso entendimento? 

 
Reposta: SIM. 
 

5 No Anexo I – Termo de Referência do Edital, Item 4 – Notebook, está sendo solicitado: 
“Peso máximo de 1,8 kg, com bateria”. Solicitamos que sejam aceitos notebooks com peso 
de 2,0 kg visando a ampliação da competitividade. 

 
Reposta: SIM 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

ESCLARECIMENTO 7 

 
1) Para fins de comprovação da qualificação técnico-operacional relativas ao objeto deste 

Edital, o licitante deverá demonstrar haver locado microcomputadores em quantidade igual 
ou superior ao licitado. Está correto nosso entendimento? 

Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 

2) Entendemos pois que, face à obrigatoriedade do atendimento ao principio da 
padronização, que toda compra, necessariamente, deverá ser avaliada à luz deste 
princípio especial, tudo com vistas a evitar aquisições de bens diferentes nos seus 
elementos componentes, na qualidade, na produtividade, na durabilidade, em respeito à 
historicidade das aquisições, e, em última análise, em considerando-se o estoque, 
manutenção, assistência técnica, custo e beneficio à administração pública. Assim, o que 
se almeja, administrativamente, em casos de padronização, passa, necessariamente, pela 
via crucis do principio do interesse público, a qual é composta pelas idéias da 
funcionalidade, segurança, compatibilidade de especificações, garantia, assistência e 
economia para o Erário.  
  
Diante disso, o particionamento da licitação fulmina a padronização perseguida e, nestes 
termos, solicitamos confirmar o critério de julgamento pelo menor preço global. Está 
correto nosso entendimento? 

Resposta: Esclarecemos que cada item terá disputa independente no Sistema SIGA e poderá ter 
arrematantes distintos. 
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3) Entendemos que o licitante deverá comprovar capital social como somatório dos itens 1 a 
4, tão seja, R$ 5.300.000,00 como compulsório à participação na licitação.  Está correto 
nosso entendimento? 
 

Resposta: Solicitamos observar o subitem 12.2.3 alínea “c”, do Edital. 
 

4) Solicitamos informar se o critério de julgamento valer-se-á de algum software, tal como o 
software BAPCO SYSmark 2007, benchmark de nível de sistema amplamente reconhecido 
e que atende as necessidades de mensuração das categorias de equipamentos propostas, 
testando a performance das estações na execução de aplicações de uso geral, como 
pacote de automação de escritório, browser, descompactador de arquivos, anti-vírus etc? 

 
Resposta: Serão utilizadas ferramentas adequadas para os testes de verificação de desempenho 
(subitem 13 do Edital). 
 

5) Solicitamos informar se, para o item 3, bastará a certificação HCL Designed for Microsoft 
Windows como prova de conformidade com as normas de aderência. Nosso entendimento 
está correto? 

Reposta: SIM. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

ESCLARECIMENTO 8 

 
1) As configurações dos microcomputadores dos itens I e II não dissipam mais do que 250W 

de potência em plena utilização. Daí, então, que as fontes exigidas – 500W e 600W – 
estão superdimensionadas para a função a que se destinam os equipamentos. Uma fonte 
de 300W de potência real é mais do que suficiente para a operação confiável do 
equipamento e, assim sendo, entendemos que poderemos utilizar esta fonte em 
substituição às de maior potência. Solicitamos confirmar este entendimento. 

Resposta: SIM, desde que nos testes de verificação (item 13 do Edital) atenda a performance 
desejada. 
 

2) A tecnologia USB 3.0 mantém praticamente a mesma arquitetura e a mesma praticidade 
do USB 2.0 porém com um pequeno aumento das velocidades de transferências. A 
tecnologia é relativamente recente, ainda incipiente, muito dispendiosa e com poucos 
periféricos de mesma arquitetura disponíveis. Considerando que a há pouquíssimas 
placas-mãe que dispõem desta porta, solicitamos informar se serão aceitos equipamentos 
aparelhados somente com as 8 interfaces USB 2.0. 

 

Reposta: SIM. 
 

3) Interface de som digital dos microcomputadores do tipo I bem como a tecnologia dolby 
digital dos notebooks foge aos padrões de mercado de desktops de produção e se mostra 
excessiva visto que não há justificativa para a conexão dos periféricos de multimídia que 
se aplicam em ambiente de produção. Pelo exposto entendemos que poderemos ofertar 
microcomputadores aparelhados com interface de áudio analógica e notebooks sem a 
tecnologia dolby digital, sem prejuízo da participação no certame. Solicitamos confirmar 
nosso entendimento. 

Reposta: SIM. 
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4) As memórias dual channel são muito mais simples e baratas e o desempenho é mais do 
que suficiente para muitas aplicações de computadores de escritório. Não há justificativa 
técnica para a adoção de memórias triple channel. Considerando o exposto, entendemos 
que poderemos ofertar equipamentos aparelhados com memórias dual channel. Está 
correto nosso entendimento? 

Reposta: SIM. 

5) No Anexo I – Termo de Referência do Edital, Item 4  – Notebook, está sendo solicitado: 
“Peso máximo de 1,8 kg, com bateria”. Solicitamos que sejam aceitos notebooks com peso 
de 2,0 kg visando a ampliação da competitividade. 

 

Reposta: SIM. 


