
 
 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 
 

PROCESSO E-12/660751/2011 

DATA : 01/04/2011 FLS:  
 

 
RUBRICA : 
 

   

 

Referência :  Pregão Eletrônico nº 004/2011, para Registro de Preços –  RP, por 12 
meses, de Notebooks e Netbooks.  

 
Assunto: Esclarecimentos ao Edital e seus Apensos 
 

EMPRESA 1 
 
O edital estabelece que os notebooks destinados à SEEDUC e FAETEC, que serão distribuídos aos alunos 
da rede estadual de educação, deverão ser embarcados com o Windows 7 Professional OEM e com o 
Microsoft Office Standard 2010 MVL Select Educacional. Os demais com o mesmo Windows 7 Professional 
OEM, porém com o Microsoft Office Standard 2010 MVL Select, nível D. Veja que, para atividades 
finalísticas distintas, são utilizadas versões distintas do pacote Microsoft Office, mas a MESMA versão do 
Sistema Operacional - o Windows 7 Professional OEM. 
 
Ocorre que na utilização doméstica e/ou home office - na qual não haverá conexão com redes corporativas 
com junção de domínio, não se justifica a versão Professional. A opção mais adequada para o fim a que se 
destinam os equipamentos é o Windows 7 Home Basic. Por isso acreditamos que tenha havido um erro 
material ao destinar o Windows 7 Professional OEM aos notebooks destinados à SEEDUC e FAETEC. 
Tanto é que nos netbooks destinados à SEEDUC e FAETEC foi estipulada a versão Windows 7 Home Basic 
OEM. 
 
Dado o exposto, por analogia que se estende aos notebooks, entendemos que será admitido o fornecimento 
dos notebooks destinados à SEEDUC e FAETEC com a versão Windows 7 Home Basic OEM. 
 
Solicitamos confirmar nosso entendimento. 
 
Resposta: Entendimento incorreto. Solicitamos atender ao Edital. A versão Windows 7 Home Basic OEM foi 

especificada apenas para os NETBOOKS. 
 
1 – Caso o produto não possua a certificação ISO 7779 ou ISO 9296, mas possua relatório de conformidade 
de emissão sonora fornecido por instituição/entidade acreditada pelo INMETRO, tal relatório será aceito? 
 
Resposta: Não. Solicitamos atender ao instrumento convocatório. 
 
2 – Há equipamentos que possuem apenas uma combo para o áudio ao invés das entradas para microfone, 
fone de ouvido, áudio line-in, alto-falantes estéreos.... Será aceita a porta combo ou adaptador em 
substituição ao exigido no item 2.2-Netbook,do Termo de referencia? 
 
Resposta: Sim, para atender apenas microfone, fone de ouvido, áudio line-in, alto-falantes estéreos. 
 
 
3 – Item 2.2- Netbooks :Será aceita webcam de 0,3Mpixels em substituição 'a webcam integrada de 1.3 
Mpixels?  
 
Resposta: Não. Solicitamos atender ao instrumento convocatório. 
 
4 – Para os netbooks, serão aceitas baterias de 3 células ao invés de 6 células? 
 
Resposta: Não. Solicitamos atender ao instrumento convocatório. 



 
 
5 – No que tange à Certificação CISPR 22, classe B, será aceita sua substituição por relatórios de 
conformidade? 
 
Resposta: Não. Solicitamos atender ao instrumento convocatório. 
 
 
6 – No fornecimento dos netbooks e notebooks destinados à SEEDUC e FAETEC,está incluso no preço de 
venda dos equipamentos o trabalho de recebimento, armazenamento e embalagem das maletas junto com 
os equipamentos? Será de responsabilidade da licitante a distribuição das maletas ou esta entrega será 
feita diretamente pela SEEDUC - FAETEC? 
 
Resposta: Será da licitante a responsabilidade pela distribuição das maletas. 
 
 
7 – Sobre o HCL do Windows 7, esta certificação do equipamento poderá ser genérica ou específica para o 
Windows 7 - x64? Favor esclarecer. 
 
Resposta: Solicitamos atender ao instrumento convocatório. 
 
 

EMPRESA 2 
PROTOCOLO DA PROPOSTA NO SITE: 
 

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. 

 
REFERENTE AO EDITAL 
 

2- No item 12.2.4 - da qualificação técnica, alínea b do edital é solicitado que: “Possuir site na 
internet e central telefônica 0800 para abertura de chamado técnico, comprovando com as 
respectivas cópias do site da empresa na internet e do contrato celebrado com a operadora 
(companhia telefônica)”.  



Tendo em vista que os contratos de prestação de serviços de telefonia celebrados por Pessoas 
Jurídicas possuem caráter confidencial, por tratarem de valores para a prestação dos serviços 
acertados entre as partes, entendemos que a comprovação da linha 0800 pode ser, 
alternativamente, substituída por declaração do licitante constando o número 0800, vigente no 
momento da apresentação das propostas, ou por declaração da operadora de telefonia, 
comprovando a existência de contrato 0800 com o licitante. Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: NÃO. Essa comprovação poderá ser por declaração da operadora de telefonia, 
comprovando a existência de contrato 0800 com o licitante, ou ,ainda, através de fatura mensal dos 
serviços prestados, em nome do licitante com a  descrição do número 0800. 
 

3- No item 12.2.4 - da qualificação técnica, alínea c do edital é solicitado que: “Apresentar 
declaração da Licitante, se responsabilizando pela garantia do produto ofertado, de acordo 
com as normas exigidas (incluindo troca de equipamento defeituoso e assistência técnica). 
A declaração deverá estar assinada por membro da direção da empresa”. Entendemos que 
esta declaração também poderá ser assinada por um Representante Legal/Procurador da empresa 
licitante, desde que devidamente comprovado poderes para o mesmo. Nosso entendimento está 
correto. 

 
Resposta: Não. Solicitamos atender ao instrumento convocatório 
 

4- No item 18.3 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 20.3 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: Não. Solicitamos atender ao instrumento convocatório. 
 

5- O item 21.4 do edital menciona que: “A Contratada deverá entregar, para a SEEDUC/FAETEC, 
os equipamentos em lotes de 500 (quinhentas) unidades, com seu lacre original do 
fabricante íntegro e com a identificação única em código de barras do lado externo da 
embalagem, de forma que seja possível identificar o equipamento sem a violação do lacre 
e/ou embalagem do fabricante”. Entendemos que serão solicitadas no mínimo 500 (quinhentas) 
unidades por pedido. Está correto o nosso entendimento?  

 
Resposta: NÃO. 
 
 

6- No Anexo II – Proposta de Preços (Proposta-Detalhe), subitem 1.5 é solicitado: “O valor da 
logística de distribuição deverá ser detalhado observando o subitem 2.1.1, do Edital”.  
 

 
7- No item 2.1.1 do edital, é informado: “(...) 2.1.1  -  O  valor da logística de distribuição deverá 

estar inserido no preço unitário  -  PU do equipamento, contemplando o espaço de 
armazenagem, seguro, segurança física, recebimento, perícia, guarda, frete, entre outros 
(...)”. 

 Entendemos que estaremos atendendo plenamente ao solicitado fornecendo equipamentos na 
condição de entrega CIF, nos locais informados pelo Contratante dentro do estado do Rio de 
Janeiro, correndo por conta da Contratada as despesas de frete, seguro e embalagem. Nosso 
entendimento está correto?  

Resposta: NÃO. 
 
 



 
SERVIÇOS 
 

8- O item 5.2 do Anexo I menciona: “As entregas dos notebooks aos Professores serão realizadas 
na Unidade de Ensino em que o Professor estiver lotado, mediante informação da 
FAETEC/SEEDUC, através de listagem nominal, contendo todos os dados como: 
Coordenadoria, Município, UA, Nº do CENSO, nome da Escola, endereço, telefone, Matrícula, 
CPF, nome do Professor e turno de funcionamento.” Entendemos que é de nossa 
responsabilidade a entrega dos equipamentos, sendo responsabilidade da contratante a instalação 
física (ativação) dos mesmos. Está correto o nosso entendimento? 

 
Resposta: SIM. 
 
 

9- O item 4.3 do Anexo I menciona: “Prover o atendimento técnico, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis, na Coordenadoria Regional, a partir do recebimento do chamado, devendo 
solucionar todo e qualquer problema apresentado no(s) equipamento(s) em garantia, no 
máximo em 03 (três) dias úteis.” Solicitamos os seguintes esclarecimentos:  

 
a) Entendemos que o prazo para solucionar o problema, será contado após o termino do prazo de 

atendimento. Está correto o nosso entendimento? 
 

Resposta: SIM, está correto. 
 
 

b) Conforme pesquisa no site do SEEDUC, encontramos as seguintes cidades como sedes das 
Coordenadorias Regionais: Nova Iguaçu, São Gonçalo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, 
Belford Roxo, Volta Redonda, Vassouras, Petrópolis, Nova Friburgo, Niterói, Campos dos 
Goytacazes e Itaperuna. Está correto o nosso entendimento? Caso contrário, solicitamos 
relacionar as cidades sedes das Coordenadorias Regionais. 
 

Resposta: As Coordenadorias Regionais foram alteradas para Diretorias Regionais, sendo as 
mesmas fornecidas pela SEEDUC. 

 
10- Para fins de dimensionar corretamente as horas de utilização do equipamento e, por conseguinte o 

custo dos serviços, solicitamos esclarecer: 
 
a) qual a finalidade e o uso dos equipamentos adquiridos pelos professores, uma vez que tal 

informação destina-se a efetuar uma propostas de serviços mais apropriada as condições 
reais de emprego dos materiais fornecidos. 
 

Resposta: Não pertinente. 
 
 

b) 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: Não pertinente 
 
 

11-  O item 4.2 do anexo I, menciona "Garantir, sem ônus, a manutenção corretiva dos 
equipamentos, com a substituição de peças com defeito de fabricação, pelo período de 12 
(doze) meses, no mínimo, contados a partir do recebimento definitivo dos equipamentos, 
sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante." 
Entendemos que até a emissão do recebimento definitivo, os equipamentos não estarão em uso. 
Está correto o nosso entendimento? 

 
Resposta: NÃO entendido. Atender ao Edital. 

 
 



TÉCNICOS 
 

12- No Anexo I – Termo de Referência, Item 2.1 Notebook, Subitem p) Certificações, é solicitado: “(...) 
Certificado ISO 7779 ou ISO 9296 (...)”.  As ISO 7779 e ISO 9296 não são certificações e sim 
normas e métodos de ensaio. A ISO 7779 trata dos métodos de medidas em testes de níveis de 
ruído e a ISO 9296 trata da forma de declaração das medidas de ruído. No Brasil, a NBR 10152 
regulamenta o Nível de Ruído para Conforto Acústico em diversos tipos de ambientes. Em escolas 
e laboratórios a norma recomenda 40 dB(A) como nível sonoro de conforto e até 50 dB(A) como 
nível sonoro aceitável. Entendemos que para os notebooks, objeto deste edital, seja aceito teste de 
nível de ruído emitido organismo/entidade nacional acreditada pelo IMETRO, comprovando que o 
equipamento não emite mais do que 40 dB(A), nível sonoro para conforto. Está correto o nosso 
entendimento? 

 
Resposta: NÃO. 

 

13-  No Anexo I – Termo de Referência, Item 2.2 Netbook, Subitem b) Interfaces e Slots de Expansão, 
é solicitado: “(...)Entradas para microfone, fone de ouvido, áudio line-in, alto-falantes estéreos 
(...)”. Os equipamentos do tipo netbook têm como objetivo principal serem compactos visando fácil 
transporte e manuseio. Com novas tecnologias e otimização de recursos lógicos e físicos, nossos 
equipamentos dispõem de apenas 01 (uma) porta combo que possibilita a utilização de fone de 
ouvido e/ou microfone externo. Além disso, nosso equipamento possui microfone embutido junto à 
webcam, sendo assim solicitamos: 

a) Que sejam aceitos netbooks com conectores de áudio em combo. 
 

Resposta: Sim, para atender apenas microfone, fone de ouvido, áudio line-in, alto-falantes 
estéreos. 
 

b) Caso a alínea “a” não seja aceita, solicitamos que seja aceito adaptador em conjunto com o 
equipamento, permitindo dessa forma que a utilização de periféricos com conectores independentes 
de microfone e headphone. 

 

14- No Anexo I – Termo de Referência, Item 2.2 Netbook, Subitem b) Interfaces e Slots de Expansão, é 
solicitado: “(...) Webcam integrada 1.3 Mpixels (...)”. Esclarecemos que webcam integradas 
possuem por padrão a resolução VGA, que por sua vez é compatível com os mais diversos 
aplicativos para comunicação instantânea via web, sem ocupar a rede com tráfego de dados e 
processamento de imagem, atendendo assim todas as necessidade do usuário em sua plena 
utilização. Buscando manter a isonomia do certame ampliando o número de participações de 
empresas licitantes, entendemos que serão aceitos equipamentos com webcam integrada com 
resolução VGA, já que esta é uma tecnologia padrão para aplicativos que utilizam webcam. Está 
correto o nosso entendimento?   

 
Resposta: Sim, está correto.  

 
15- No Anexo I – Termo de Referência, Item 2.2 Netbook, Subitem j) Alimentação, é solicitado: “(...) 

Bateria de 6(seis) células Li-on(...)”.Com a atualização tecnológica, a arquitetura de hardware 
dos netbooks passou a dissipar uma menor potência. Em conseqüência disso, a autonomia da 
bateria destes produtos foi elevada. Levando em consideração o exposto acima, os grandes 
fabricantes de netbooks adotaram como padrão as baterias de 3 células, reduzindo  assim  o 
tamanho e o peso do produto, e aumentando a sua mobilidade  sem afetar ou afetando muito 
pouco a sua autonomia. Com o objetivo de gerar uma maior economicidade ao certame e 
mobilidade ao produto, entendemos que serão aceitas baterias de 3 células, que possuem 
autonomia  necessária para a utilização de alunos e professores, sendo equipamentos mais leves e 
compactos. Nosso entendimento está correto? 

 
Resposta: Não. Solicitamos atender ao instrumento convocatório. 

 

16- De acordo com o edital, os itens abaixo mencionam:  

5.2 - O valor global máximo aceitável para esta contratação será de R$ 113.070.000,00.  



5.2.1  - Os preços unitários máximos, de cada equipamento, e  aceitáveis para esta 
contratação são os seguintes:  
 
5.2.1.1 – Item 1- Notebook para SEEDUC/FAETEC  R$ 1.470,00  
5.2.1.2 – Item 2 – Notebook para os demais Órgãos  R$ 1.470,00  
5.2.1.3 – Item 3 - Netbook para SEEDUC/FAETEC    R$ 1.270,00  
5.2.1.4 – Item 4 – Netbook para os demais Órgãos    R$ 1.270,00 

Considerando que há uma grande diferença de custo entre as licenças comerciais e licenças 
educacionais do Microsoft Office – em média 07 vezes maior –, e entre o custo das licenças do 
Windows 7 Professional e Windows 7 Home Basic – em média quase 2 vezes maior –  entendemos 
que tais valores são inexeqüíveis. Solicitamos que os valores unitários dos equipamentos sejam 
revistos e majorados. Conseqüentemente o valor total da contratação deverá ser majorado, 
tornando assim este certame justo e sem prejuízo tanto para os licitantes quanto para o contratante. 

 
Resposta: Solicitamos atender ao instrumento convocatório. 

 

17- No Anexo I – Termo de Referência, Item 2.1 Notebook, Subitem p) Certificações, é solicitado: “(...) 
Certificação CISPR 22 Classe B ou FCC classe B (...)”. 

Entendemos que estaremos atendendo plenamente ao solicitado através de apresentação de 
Relatório de Conformidade CISPR 22 classe B, emitido por organismos/entidades nacionais ou 
internacionais acreditadas pelo IMETRO para o equipamento ofertado. Nosso entendimento está 
correto? 

Resposta: NÃO    
 

18- No Anexo I – Termo de Referência, Itens 2.1 Notebook e 2.2 Netbook, Subitens m) e l) Acessórios, 
é informado: “(...) A maleta para transporte será fornecida pela FAETEC/SEEDUC, dentro dos 
padrões existentes. (...)”. 

Entendemos que a FAETEC/SEEDUC fará a entrega das maletas diretamente aos usuários, não 
tendo a contratada nenhuma responsabilidade sobre as mesmas, tais como: embalagem, entrega, 
garantia ou qualquer assunto relacionado. 
 

Resposta: Solicitamos atender ao instrumento convocatório 

 
 

19- No Anexo I – Termo de Referência, Item 2.1 Notebook, Subitem p) Certificações, é solicitado: “(...) 
Certificação HCL “Designed for Microsoft Windows” para os Sistemas: Windows 7 – x64 
(...)”. 

Entendemos que estaremos atendendo plenamente ao solicitado através de apresentação de 
documentação que comprove que o equipamento ofertado está contido na Lista de Compatibilidade 
Windows (HCL) e está qualificado a operar com Windows 7 versão x64. Nosso entendimento está 
correto? 

 
Resposta: SIM.  
 
 
 
 
 
 

 
 


