
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO

HORIZONTE S/A – PRODABEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 04-000.991/22-06

OBJETO: Promover Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para

aquisição sob demanda, de 4.500 microcomputadores tipo 1 e 200

microcomputadores tipo 2, em 02 (dois) lotes, conforme definições e especificações

contidas no termo de referência e anexos do edital.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Grupo Torino

Esclarecimento 1:

No Edital é informado no item “6.9.1 É vedada a identificação do licitante em

qualquer campo ou anexo quando do preenchimento da proposta eletrônica, sob

pena de desclassificação imediata.” E também é reforçado no item “6.9.2 Quando do

preenchimento do campo “objeto”, no momento de cadastramento da proposta (item

6.9) não pode ocorrer, sob pena de desclassificação, em nenhuma hipótese, a

identificação da licitante, da marca, do modelo ou quaisquer outras características ou

informações que possa, mesmo que eventualmente, identificá-la ou identificar a

marca e/ou modelo do produto ofertado, sob pena de desclassificação imediata por

violação da isonomia, da impessoalidade e do sigilo do certame.”. Porem já no item

6.13 é solicitado: “6.13. Os licitantes encaminharão exclusivamente por meio do

sistema, CONCOMITANTEMENTE com os documentos de habilitação exigidos no

edital, PROPOSTA COMERCIAL INICIAL com a descrição do objeto ofertado e o

preço, bem como os demais documentos exigidos neste Edital e seus anexos, até a

data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública.”

Os itens 6.9.1 e 6.9.2 estão em desconformidade com o item 6.13, pois o edital

informa que é vetado anexar documentos sob pena de desclassificação, já no outro,

solicita que deve ser anexado no sistema documentos de habilitação e proposta

inicial. Diante dito questionamos, qual Item do Edital está correto? Deve ser enviado

ou não documentos de habilitação e proposta, visto que estes possuem todos os

dados dos licitantes?

Resposta: Não existe desconformidade, são itens distintos e não se confundem.

Esclarecimento 2:

Para os Itens 1 e 2 é solicitado no termo de referência no item 1.09 é solicitado “O

Microcomputador deverá possuir, no mínimo, 6 (seis) interfaces USB instaladas,

sendo, no mínimo, 4 (quatro) interfaces USB padrão 3.2 Gen 1 de 5Gbp/s ou superior.

O Microcomputador deverá possuir, no mínimo, 2 (duas) Interfaces USB na parte



frontal do equipamento, sendo no mínimo 2 (duas) Interfaces USB frontais no padrão

3.2 Gen 1 ou superior.” Entendemos que o TOTAL de portas USB solicitados

neste equipamento são de 6 portas no mínimo, na qual destas 2 devem estar

localizadas na parte frontal do equipamento. Nosso entendimento está correto?

Resposta: Sim. O entendimento está correto.

Esclarecimento 3:

Para os Itens 1 e 2 é solicitado no termo de referência em seu item 13.01 destaca:

“Todos os equipamentos entregues devem permitir a verificação da garantia através

do número de série no website do fabricante;”, porem no item 10.02 o termo informa:

“Durante o período de garantia, a CONTRATADA ou fabricante deverá

responsabilizar-se pela correção das falhas que forem detectadas no hardware do

microcomputador ofertado, sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE.”, ou

seja, toda a responsabilidade, quando a penalidades SLA, etc deve ser prestado pela

CONTRATADA ou pelo fabricante, logo entendemos que pode constar no site da

contratada desde que assistência técnica autorizada do fabricante a verificação de

garantia. Nosso entendimento está correto? Caso não, esteja, esclarecer a razão visto

que o edital permite a prestação de garantia pela Contratada ou pelo Fabricante,

conforme item 10.01 e 10.02.

Resposta: Sim. O entendimento está correto.

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2022.

Chiara Caroline Costa de Oliveira Madureira

Pregoeira


