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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 9 
 
 1- No item 9.1.2 do edital menciona que: “O formulário de Proposta de Preços (Anexo 
II), em sua forma impressa, somente será utilizado pelo licitante vencedor com vistas à 
readequação de sua oferta final.” E no item 9.1.3 é mencionado: “Os documentos anexados 
durante a inserção da Proposta no campo “informações adicionais” (folders, prospectos, 
declarações, etc) não poderão estar identificados, ou seja, não será admitida a veiculação 
do nome da empresa ou de seus representantes, utilização de material timbrado ou 
qualquer outro meio que facilite a identificação do licitante”. Devido ao exposto, em relação 
ao a inserção da Proposta inicial no Sistema Siga, solicitamos esclarecer:  
  
 a) Entendemos que não será permitido anexar o formulário Proposta de Preços (Anexo II), 
devendo apenas o licitante vencedor, encaminhá-lo posteriormente. Está correto o nosso 
entendimento? Caso não esteja, favor esclarecer.  

Resposta: SIM 

 b) Entendemos que não será obrigatório anexar catálogos, folders e declarações sendo o 
mesmo apenas opcional. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, favor especificar o 
que é obrigatório anexar. E no caso de declarações, quais declarações serão exigidas para o 
anexo.  

 Resposta: SIM 

 c) Entendemos que apenas, o preço a marca e o modelo do equipamento ofertado é o 
suficiente, não sendo necessário anexar ou inserir em campo específico a descrição detalhada do 
produto ofertado. Nosso Entendimento está correto? Caso não esteja, favor especificar.  

Resposta: SIM 

 2- No item 12.1 do edital é solicitado que: “Efetuados os procedimentos previstos no 
item 11 deste Edital, o licitante detentor da proposta ou do lance de menor valor deverá 
encaminhar os documentos à Comissão de Licitação, para o seguinte endereço: Av. Nilo 
Peçanha nº 175/23º andar – sala 2302 – Centro - Rio de Janeiro – RJ – CEP 20020-900, no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do encerramento da etapa de lances da 
sessão pública: (...)”. Entendemos que a apresentação dos documentos exigidos será apenas da 
forma descrita acima, não sendo necessário o envio através de e-mail ou fax após o encerramento 
da sessão. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, favor especificar.  

Resposta: SIM 

 3- No item 12.2.4 do edital – Qualificação Técnica, alíneas c, d, f, g e h é solicitado que as 
declarações sejam “assinadas por um membro da direção da empresa”.  
 
 Entendemos que estas declarações também poderão ser assinadas por um Representante 
Legal da empresa licitante, desde que devidamente comprovado poderes para o mesmo. Nosso 
entendimento está correto.  

 Resposta: NÃO. Solicitamos atender ao Edital. 
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 4- O item 18.1 do edital estabelece que: O Fornecedor (Licitante vencedor) doará, ao 
final da vigência da ATA, 5% (cinco por cento) do total das máquinas alugadas para o 
Programa de Inclusão Digital. Essas máquinas deverão ter, no máximo, 01 (um) ano de 
uso”. Devido ao exposto, solicitamos esclarecer:  
 
 a) Entendemos que não haverá prorrogação no prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços, e que a doação dos equipamentos ocorrerá após o vencimento da mesma. Nosso 
entendimento está correto? Caso não esteja, solicitamos esclarecer, qual será o período máximo 
para sua prorrogação.  
 
Resposta: SIM.  Existe orientação da PGE, para que não haja prorrogação da ATA, acima de 12 
meses. 
 
 b)  Caso haja prorrogação da validade da Ata, e não tenha ocorrido substituição mínima de 
5% (cinco por cento) dos equipamentos locados dentro deste período, entendemos que desde que 
estes equipamentos se encontrem em boas condições de uso, os mesmos poderão ser doados. 
Está correto o nosso entendimento? Caso não esteja, favor informar como serão tratados estes 
casos.  

Resposta: Existe orientação da PGE, para que não haja prorrogação da ATA, acima de 12 
meses. 
 
 5- No item 19.3 do edital, é mencionado que: “O prazo de pagamento será de até 30 
(trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela. Considera-
se adimplemento, a entrega do objeto, sendo a documentação fiscal devidamente atestada 
por dois servidores que não o Ordenador de Despesas” já no item 21.3 do edital, é 
mencionado que: “Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o 
processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 
(trinta) dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no Protocolo da 
repartição interessada”. Considerando que o prazo de 30 (trinta) dias úteis para o aceite 
provisório ou definitivo do equipamento, é um prazo consideravelmente longo, entendemos que o 
pagamento ocorrerá após a entrega do objeto e do ateste da documentação fiscal, visto que desta 
forma, não impactaria em custos financeiros adicionais ao projeto. Está correto o nosso 
entendimento? 

Resposta: O objeto desse certame é locação de micros. Mensalmente, a empresa dará entrada 
do doc. Fiscal, que após o atesto legal será providenciada a emissão da PD – documentação de 
programação de desembolso. O ato do efetivo pagto é pela SEFAZ, 30 dias após.  
 
 6- O item 2.1 do edital menciona: “O objeto do presente Pregão é o Registro de Preços, 
por 12 (doze) meses, para prestação de serviços de locação mensal de equipamentos de 
informática (microcomputadores e notebooks), com manutenção corretiva e substituição 
de peças, acrescido de transporte e instalação dos equipamentos, para posterior 
atendimento aos Órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta e 
Fundacional, situados no Estado do Rio de Janeiro, conforme as Especificações Técnicas 
(Anexo I).” Devido ao exposto, solicitamos esclarecer:  
 
 a) Como não foi mencionado no edital, entendemos que o prazo para a Prestação de 
Serviços de Locação será o mesmo que o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, ou 
seja, o contrato terá validade pelo período de 12 (doze) meses. Está correto o nosso 
entendimento? Caso não esteja, solicitamos esclarecer.  

Resposta: Não. Os Contratos transversais a essa ATA poderão ser renovados, em até 4 anos, 
conforme a legislação em vigor. 
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 b) Solicitamos esclarecer, se terá possibilidade de prorrogação do contrato de locação.  

Resposta: Os Contratos transversais a ATA poderão ser renovados, em até 4 anos, conforme a 
legislação em vigor. 

 c) Entendemos que a garantia do produto exigida será durante o prazo de 12 (doze) 
meses. Está correto o nosso entendimento? Caso contrário, solicitamos informar o período para o 
mesmo.  

Resposta: Não. A garantia valerá enquanto durar o Contrato de locação. 

 d) Considerando que não existe opção de compra ao final do contrato de locação, 
solicitamos esclarecer de quem será a responsabilidade pela devolução dos equipamentos ao 
final do contrato.  

Resposta: A logística de entrega e devolução é de responsabilidade da Contratada. 

 7- O item 17.8 do edital estabelece: “Prover a instalação física dos equipamentos 
entregues, conforme orientação técnica dos Órgãos Aderentes e nos locais e quantidades 
indicadas pelos mesmos.”. Solicitamos esclarecer:  
 
 a) Entendemos que a instalação se resume em desembalar, montar, ligar na rede 
elétrica/lógica e configuração básica de rede/IP. Está correto o nosso entendimento? Caso não 
esteja, solicitamos esclarecer.  

Resposta: SIM, combinado com o subitem 17.5 do Edital. 

 b) Entendemos que o período de instalação dos equipamentos, se houver, será das 08:00 
às 18:00 horas de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados. Está correto o nosso 
entendimento? Caso contrário, solicitamos informar o período para o mesmo.  

Resposta: SIM. 

 8- O item 17.2 menciona: “Garantir a manutenção corretiva e preventiva dos 
equipamentos, sem ônus para o Órgão Aderente, com a substituição de peças, durante a 
vigência do seu respectivo Contrato”. Entendemos que a manutenção preventiva será efetuada 
de acordo com as recomendações do manual do fabricante. Está correto o nosso entendimento. 
Caso contrário, gostaria que descrevessem o procedimento para o mesmo.  

Resposta: SIM. 

 9-  Para melhor precificar e dimensionar a logística do projeto, necessitamos saber qual o 
horário de funcionamento do órgão e o destino de utilização dos equipamentos.  

Resposta: Solicitamos atender o subitem 17.8, do Edital. 

 10-  O item 17.5 do edital menciona: “Prover suporte técnico permanente, no Órgão 
Aderente, de 09h00min às 18h00min, de 2ª a 6ª feira, quando a sua respectiva quantidade 
alugada for igual ou superior a 400 (quatrocentos) equipamentos descritos no objeto.” 
Sobre o exposto gostaria de esclarecer:  
  
 a) Entendemos que os órgãos aderentes destinarão essas quantidades mencionadas 
somente em um único endereço. Está correto o nosso entendimento? Caso contrário, solicitamos 
detalhar.  

Resposta: Não. 
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 b) Considerando que a quantidade mínima informada é relativamente baixa para a 
exigência de um técnico residente, consequentemente o mesmo ficará ocioso e assim onerando o 
projeto. Entendemos que a contratante poderá definir de forma mais adequada ao projeto à 
relação da quantidade de equipamento e quantidade de técnicos residentes. Está correto o nosso 
entendimento? Caso contrário, solicitamos detalhar.  
 
Resposta: Não. Esse item será tratado com cada Órgão Aderente, que se enquadrar no subitem 
17.5, do Edital.  
 
 c) Para podermos melhor definir e adequar o projeto, gostaríamos de saber, atualmente, 
em quantas localidades possuem técnicos residentes.  

Resposta: Em cinco (5) de um total de 40 órgãos. Esta informação não traz obrigação para a 
Administração Pública.  
 
 d) Solicitamos informar a pauta das localidades que terão mais de 400 equipamentos 
alocados, para dimensionarmos os custos com técnicos residentes, com intuito de não onerar o 
projeto.  
 
Resposta: Atender ao Edital. 
 
 e) Entendemos que será de responsabilidade do órgão solicitante, requisitar o técnico 
residente quando atingir 400 ou mais equipamentos em uma mesma localidade. Está correto o 
nosso entendimento? Caso não esteja, solicitamos esclarecer, como deverá ser este 
procedimento.  

Resposta: SIM. 
 
 11-  Com relação ao atendimento da garantia/instalação entendemos: 
 
 a) Que desde que a CONTRATADA cumpra todos os padrões de segurança, controle de acesso 
e uso das instalações, a liberação, no local, para o início da realização dos serviços pelo técnico 
será imediata. Está correto nosso entendimento? 

Resposta: SIM. 

 b) Que caso não seja liberado o atendimento “imediatamente” haverá custo de 
improdutividade (tempo do técnico parado no local aguardando liberação para início dos serviços) 
devido a “horas à disposição”, bem como o respectivo deslocamento, como será repassado este 
custo adicional à CONTRATANTE?   

Resposta: Não será repassado esse custo ao Contratante. 

 c) Que caso o atendimento se torne improdutivo (técnico disponível para serviço, mas 
serviço não realizado devido a não autorização pelo representante da CONTRATANTE no local ou 
ainda não existência de problema de hardware) como será repassado este custo adicional à 
CONTRATANTE?   

Resposta: Não será repassado esse custo ao Contratante. 

 12-  No Item 1 - Microcomputador Tipo I, Subitem j) Gabinete, é solicitado: “(...) Fonte de 
alimentação 500W (115V/230V), mínimo de potência Real (...)”. Utilizamos em nossos 
equipamentos somente fontes certificadas por laboratórios competentes e dimensionamos a 
potência necessária para que a fonte suporte não somente a configuração ofertada, mas também 
o equipamento em sua máxima configuração possível. No caso de microcomputadores com a 
especificação solicitada fontes de alimentação com potência de até 300W (reais) atendem 
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perfeitamente às necessidades do equipamento, com folga para todas as placas e periféricos na 
configuração máxima. Salientamos ainda que houve uma diminuição considerável do consumo de 
energia dos processadores devido as novas tecnologias de fabricação de arquitetura. Nossas 
fontes possuem certificação 80Plus Bronze, tendo em vista a preocupação com a preservação do 
meio ambiente damos preferência às fontes de menor consumo energético possível, e que sejam 
mais eficientes. Diante do exposto, solicitamos esclarecer se será aceita fonte de alimentação 
com potência de 300W reais, full-range com chaveamento automático 100-240V, PFC ativo, 
certificação 80Plus Bronze e acompanhada de declaração do fabricante do microcomputador 
garantindo o perfeito funcionamento do equipamento em sua máxima configuração.  

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

 13-  No Item 4 – NOTEBOOK, Subitem e) Tela e l) Peso, é solicitado respectivamente: 
“(...) Tela Plana de 14” (...)” e  “(...) Peso máximo de 1,8 kg, com bateria (...)”. Através de 
buscas na internet em sites dos grandes fabricantes de notebooks, constata-se que o peso de 1,8 
kg não é padrão para notebooks de tela de 14”. O peso solicitado é padrão apenas em notebooks 
com telas menores que 14”. Isso posto, solicitamos esclarecer se serão aceitos notebooks com 
peso máximo de 2,3 kg, ficando assim dentro do padrão dos notebooks de telas de 14”.   

Resposta: SIM. 

 14-  No Item 12.2.4 - Qualificação Técnica é solicitado: “ (...) d) Comprovação de que o 
equipamento ofertado é compatível com o Linux Debian Etch 4.0 R.0 Kernel 2.6.18 (...)”. De 
acordo com o site Oficial do Debian, o suporte e as atualizações para a versão 4.0 foram 
encerrados em Maio de 2010. Devido à evolução dos componentes de hardware, surgiram novas 
versões das distribuições Linux e de Kernel para prover compatibilidade entre o hardware atual e 
o sistema operacional. De acordo com o exposto, solicitamos esclarecer se serão aceitos 
equipamentos compatíveis com Debian 6.0, visto que é versão mais atual desta distribuição; ou 
efetuar a atualização do Kernel 2.6.18 para versão superior, visando à compatibilidade do sistema 
operacional com o hardware ofertado.  

Resposta: SIM. 

 15-  No Item 17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, Subitem 17.11 do edital é 
solicitado: “(...) Prover para os Órgãos Aderentes que desejarem utilizar sistema aberto, o 
produto Livre.RJ, versão 4.0, disponível no site “htpp://www.softwarelivre.rj.gov.br”, em 
substituição aos softwares acima (...)”. Solicitamos esclarecer qual a porcentagem ou a 
quantidade dos Órgãos Aderentes que utilizarão o sistema aberto Livre.RJ e que não utilizarão a 
solução com Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office Professional 2010 e McAfee 
Endpoint Protection.  

Resposta: Não temos essa informação. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

ESCLARECIMENTO 10 
 
1 – No item 6.5.1, são estabelecidos requisitos para a constituição de consórcio, dentre os quais a 
definição da empresa líder, assim como os poderes a ela conferidos. Ocorre, no entanto, que no 
consórcio a ser constituído por nossa empresa , consta expressamente que os futuros contratos a 
serem assinados em decorrência da Ata de Registro de Preços, se nosso consórcio for declarado 
vencedor, serão firmados especificamente pela consorciada que prestar o serviço, e não pela 
empresa líder, até porque os faturamentos serão feitos diretamente por cada empresa 
consorciada. Por tais razões, entendemos que os poderes específicos mencionados no item 6.5.1, 
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serão conferidos à empresa líder durante o procedimento licitatório, até a lavratura da Ata de 
Registro de Preços que, por óbvio, deverá ser assinada pela empresa líder e por todas as 
consorciadas. Após, quando da assinatura de contratos com os órgãos que aderirem à Ata, os 
poderes para firmar compromissos, ou seja assinar contratos, emitir faturamento, receber e dar 
quitação, serão reservados especificamente  à empresa consorciada que estiver prestando os 
serviços, desde que tal condição esteja expressa no Instrumento de Constituição de Consórcio.  É 
correto o nosso entendimento?  
 
Resposta: SIM. 
 
2 – No subitem “a”, do item 12.2.4, consta que a comprovação de aptidão para a execução dos 
serviços a serem licitados será fornecida com a apresentação de atestados, firmados por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado. Ocorre, no entanto, que o §1º, “caput”, do artigo 30, da lei 
8666/93, estabelece que tais atestados deverão estar  devidamente registrados na entidades 
profissionais competentes. 
 
Como a presente licitação é regida, dentre outras, pela lei 8666/93, ainda que de forma 
subsidiária, depreende-se que os atestados a serem apresentados deverão estar obrigatoriamente 
registrados nas entidades profissionais competentes.  É correto nosso entendimento? 
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 
 
3 – As especificações técnicas dos microcomputadores tipo I e II estabelecem que a fonte de 
alimentação deve possuir  500W e 600 W de potência mínima real, respectivamente. Ocorre, no 
entanto, que tais potências de fontes não são compatíveis com as certificações exigidas nos itens 
1-“o” e 2-“n” das especificações técnicas, uma vez que todos os microcomputadores de fabricação 
tradicional no mercado, tais como, Positivo, Dell e Itautec, dentre outros, trabalham com fontes de 
até 300 W de potência mínima real, até para que se consiga maior eficiência energética e, por 
conseqüência, maior economicidade. Por tais razões, podemos inferir que será possível a 
admissibilidade de fontes de alimentação com até 300W de potência mínima real para ambos os 
itens licitados, de forma a se evitar cláusulas ou condições que frustrem o caráter competitivo da 
licitação.  É correto nosso entendimento? 

Resposta: SIM, desde que nos testes de verificação (item 13 do Edital) atenda a performance 
desejada. 
 
4 – A minuta de contrato apresentada no Anexo VIII do edital estabelece que o contratante será o 
PRODERJ. Ocorre, no entanto, que o artigo 11, do decreto federal 3931/2001, que regulamenta o 
artigo 15 da lei 8666/93, estabelece expressamente que, após a indicação pelo órgão gerenciador 
do registro de preços, os contratos serão formalizados pelo órgão interessado, razão pela qual 
devemos entender que o contratante, na minuta do contrato apresentada no Anexo VII, do edital, 
deverá ser o órgão interessado, e não o PRODERJ. Ademais, este entendimento é convalidado 
pelo item 15.3 do edital, que informa que caberá ao órgão aderente, no momento oportuno, 
celebrar o contrato, ou outro instrumento similar com o vencedor.  É correto nosso entendimento? 
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 
 
5 – No caso de “caronas” à Ata de Registro de Preços firmada com o licitante vencedor, os 
contratos dela decorrentes deverão ser firmados pelas empresas que eventualmente a ela 
aderirem,cabendo ao PRODERJ, como órgão gerenciador da Ata, a mera indicação dos 
fornecedores registrados e seus respectivos preços, tudo na forma do artigo 8º e seus parágrafos, 
do decreto federal 3931/2001, que regulamenta o artigo 15 da lei 8666/93. Desta forma, conclui-se 
que, à luz da legislação em vigor, convalidada pelo item 15.3 do edital, os contratos a serem 
firmados com “caronas” terão como contratantes, após o cumprimento dos requisitos do artigo 8º, 
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do decreto 3931/2001, os órgãos ou entidades que tiverem aderido à Ata, e não o PRODERJ. É 
correto nosso entendimento? 
Resposta: A pergunta não está clara. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

ESCLARECIMENTO 11 
 
No Item 2 - Microcomputador tipo II letra "d)" é solicitado: d) Processador* Um processador 64 Bits 
de Quatro Núcleo. * Instruções MMX, EMT64,SSE_SSSE4.2 com mínimo de 4Mb de cachê. Pela 
especificação solicitada, entendemos tratar-se somente de plataforma que utiliza processador 
Intel. Perguntamos: Podemos oferecer uma plataforma que utilize processador AMD de 64 Bits de 
quatro núcleos e com mínimo de 4MB de cache ? 
 
Resposta: SIM, desde que nos testes de verificação (item 13 do Edital) atenda a performance 
desejada. 
 
Ainda no Item 2 - Microcomputador tipo II letra "j)" é solicitado: j) Gabinete* Fonte de alimentação 
600W (115V/230V) potência Real* Padrão ATX  4 baias de 5 ¼ com sistema de refrigeração 
adequado ao processador, a fonte e aos demais componentes internos. Os gabinetes de micros 
desktop estão atualmente cada vez mais compactos e consequentemente com menor nº de baias. 
Historicamente está comprovado que raramente faz-se upgrades dos micros que utilizem as baias 
5 ¼ ou 3 ½ disponíveis, alem disso é sabido que as baias não ocupadas permitem o acesso não 
controlado ao interior do gabinete, representando um risco de segurança. Baseado no fato acima 
descrito, entendemos que podemos ofertar gabinetes que possuem 2 (duas) baias de 5 ¼ e que 
atendam as demais características do edital. É correto o nosso entendimento ? 
 
Resposta: SIM, desde que atendam todas as demais especificações e quando da verificação 
(item 13 do Edital) tenham a performance desejada. 
 
Caso o fabricante não possua sede ou filial no Estado do Rio de Janeiro com no Laboratório 
Próprio de Assistência Técnica, será admitida a apresentação de contrato/declaração de OEM 
para fabricante detentor de Processo Produtivo Básico com sede ou filial no Estado do Rio de 
Janeiro? 
 
Resposta: Não. Solicitamos atender ao Edital. 


