
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.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

CNPJ: 81.243.735/0001-48

Questionamento 1: No Anexo I do termo de Referência Lote 01 e 02, é solicitado:

“PLACA MÃE E MICROPROCESSADOR: Microcomputador tipo 1 ● Intel Core i3-10100

frequência mínima 3.6GHz, 10º geração (ou mais recente disponibilizada pelo

fabricante para comercialização no Brasil) ou superior, no caso de oferta de um

processador Intel superior, necessária a apresentação de relatório técnico do

fabricante demonstrando a superioridade do modelo ofertado; e Microcomputador tipo

2 ● Intel Core i5-10400 frequência mínima 2.9 GHz, 10º geração (ou mais recente

disponibilizada pelo fabricante para comercialização no Brasil) ou superior, no caso de

oferta de um processador Intel superior, necessária a apresentação de relatório

técnico do fabricante demonstrando a superioridade do modelo ofertado”. Entendemos

que foi feita uma consulta técnica ao mercado antes de ser publicado o edital e

julgamos o processo válido e correto. No entanto, de acordo com a época em que a

especificação técnica de referência foi obtida em consulta ao mercado, certas

características técnicas podem ter sofrido alterações. Os processadores da fabricante

Intel mais atuais do mercado para Microcomputadores, sofreram várias atualizações

nas suas características, principalmente na frequência de clock mínima (Base).

Diferente das gerações anteriores, para a linha de processadores solicitada, a Intel

otimiza a frequência mínima (base) a cada geração para ampliar a autonomia dos

equipamentos, sem causar prejuízos quanto a performance do mesmo. Desta forma,

pretendemos ofertar equipamento com processador mais atual de maior performance

e mais atualizado (compatível com memória RAM DDR4), que atende a solicitação de

núcleos, threads e MB. Diante do exposto, entendemos que serão aceitos

processadores Intel de 12 geração sendo para Microcomputador tipo 1 Intel i3-12100

com 4 núcleos, 8 Threads, 12 MB e Frequência mínima (Base) de 3.30GHz com clock

máximo de 4.30GHz, e para o Microcomputador tipo 2 Intel i5-12400 com 6 núcleos,

12 Threads, 18 MB e Frequência mínima (Base) de 2.50GHz com clock máximo de



4.40GH, atendendo ao solicitado no edital. Está correto nosso entendimento? Caso

nosso entendimento não esteja correto, solicitamos esclarecer qual o modelo de

processador do mercado atual pretendido.

Resposta: Conforme estabelecido no Anexo I do termo de Referência - Especificação

Técnica- é facultado ao licitante apresentar processador superior, sendo necessária a

apresentação de relatório técnico do fabricante demonstrando a superioridade do

mesmo.

Questionamento 2: No Anexo I do termo de Referência Lote 01 e 02, é solicitado:

“7 GABINETE, FONTE E ACESSÓRIOS: 7.02. Alimentação através de fonte interna,

chaveada e bivolt, com ventilação própria; tensão de 110 - 220VCA (+/- 4%) e

frequência de 60Hz. A fonte de alimentação deverá suportar todos os dispositivos

instalados oferecendo ainda margem para suporte a futuras expansões do hardware e

possuir tecnologia PFC (correção de fator de potência) ativo”. Entendemos que por

suporte a futuras expansões não devemos considerar o uso de Placas de Video

offboard que tipicamente exigem fontes de alimentação de grandes potências

resultando em equipamentos com considerável aumento no consumo de energia

sendo que as controladoras de vídeo onboard presentes nos processadores atuais tem

um excelente desempenho e atende plenamente aos trabalhos administrativos assim

como também tem um baixo custo e menor consumo de energia garantindo maior

economicidade ao órgão. Nosso entendimento está correto? Caso nosso entendimento

não esteja correto solicitamos esclarecer.

Resposta: O entendimento não está correto. A tecnologia PFC deve ser mantida na

oferta do mesmo. Além disto, a administração da PBH pode futuramente adquirir

dispositivos off-board, limitados a potência da fonte ofertada. A vinculação do Power

Factor Correction" (Fator de Correção de Força) ativo tem o objetivo de fazer com que

o fator potência esteja mais próximo de sua eficiência máxima. Portanto, o recurso é

necessário neste edital.

Questionamento 3: No Anexo I do termo de Referência Lote 01 e 02, é solicitado:

“8 SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARE NECESSÁRIO: 8.02. O equipamento deverá

ser fornecido com os seguintes SOFTWARES LICENCIADOS E PRÉINSTALADOS: ●

Sistema Operacional Microsoft® Windows 11 Professional, versão 64 bits, idioma

português (Brasil) ou edição professional superior”. O licenciamento do Microsoft

Windows 11 Professional e MS-Office Home and Business na modalidade OEM é o

licenciamento mais econômico para ser adquirido junto com computadores novos,

pois o fabricante possui contrato direto com a Microsoft. Ainda, a licença OEM tem

caráter perpétuo, com todos os recursos e garantia de atualizações gratuitas durante

todo o ciclo de vida do equipamento para o qual foi licenciado. Diante do exposto,

para garantir maior economicidade ao órgão, entendemos que poderá ser ofertado o



Microsoft Windows 11 Professional e MS-Office Home and Business na modalidade de

licenciamento OEM, como também é citado no item: “15.1.8.informar qual a

modalidade de licenciamento do sistema operacional e do MS-Office (Open - Volume

ou FPP - box ou OEM ou outras) ofertado, frisando que o mesmo deve ser perpétuo”.

Nosso entendimento está correto? Caso não esteja correto solicitamos esclarecer

Resposta: É permitido ofertar Microsoft Windows 11 Professional e Msoffice na

modalidade de licenciamento OEM.

Questionamento 4: No Anexo I do termo de Referência Lote 01 e 02, é solicitado: “8

(...) SOFTWARE NECESSÁRIO: (...). ● Suíte MS-Office atualizada com licença vitalícia

e possuindo, no mínimo, os recursos e características presentes na versão Standard

2019 como: Word, Excel, PowerPoint e Outlook”. A Microsoft realizou uma mudança

no padrão de ativação do Office, sendo que agora é necessário a utilização de uma

conta Microsoft para realizar o procedimento. Uma conta pode ativar até 25 (vinte e

cinco) Licença Office, porém a ativação deve ser por equipamento o que obriga o

detentor de um grande parque ter múltiplas contas Microsoft para realizar esse

processo. Considerando que a ativação faz parte do procedimento de aceitação e

ateste das máquinas, entendemos que cabe à CONTRATANTE realizar a ativação do

Office de acordo com as regras estipuladas pela Microsoft, com auxílio da

CONTRATADA. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja correto, solicitamos

esclarecer.

Resposta: Caberá à CONTRATANTE realizar a ativação do Office de acordo com as

regras estipuladas pela Microsoft.

Questionamento 5: Com relação à instalação física dos equipamentos solicitamos

esclarecer:

a. Não encontramos no Edital referências quanto à instalação física (ativação) dos

equipamentos. Entendemos que a instalação física dos equipamentos (acesso à

energia elétrica, tomadas, conexões de internet, bem como a desembalagem e

montagem dos equipamentos) será de responsabilidade da CONTRATANTE. Está

correto o nosso entendimento?

b. Caso nosso entendimento anterior não esteja correto, solicitamos esclarecer como

se desenvolverão os trabalhos. Informar o prazo para instalação, o horário e os dias

da semana em que as instalações deverão ocorrer. Solicitamos informar, ainda, quais

as possíveis localidades de instalação.

Resposta: A instalação física dos equipamentos será de responsabilidade da

CONTRATANTE.

Questionamento 6: Considerando as disposições previstas na Lei nº 13.726/2018



acerca da racionalização dos processos e procedimentos administrativos, neste

contexto, questionamos se durante as fases da licitação, serão aceitas por este órgão,

os documentos de habilitação e as propostas técnica e comercial assinados

eletronicamente pelas licitantes (assinatura digital através da estrutura de chaves

pública e privada), que sejam enviados por e-mail quando solicitados pelo

Instrumento Convocatório, e assim aceitos como documentos autênticos e originais,

sem a necessidade de posterior envio das vias físicas (em papel)? Reitera-se que um

documento assinado eletronicamente preenche os mesmos requisitos jurídicos de

autenticidade e integridade, inclusive já sendo amplamente utilizado pelo Poder

Judiciário. Caso não sejam aceitos por esta Administração, gentileza fundamentar a

decisão, face as disposições expressas no sentido de racionalização dos processos e

procedimentos administrativos prevista na Lei nº 13.726/2018.

Resposta: Serão aceitos os documentos de habilitação e proposta assinados

eletronicamente pelas licitantes. Não obstante, conforme estabelecido no item 10.8,

os documentos de habilitação, bem como os demais documentos exigidos no Edital e

seus anexos deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta

comercial inicial, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e

horário marcados para abertura da sessão pública.

Questionamento 7: Entendemos que a proposta cadastrada no Sistema Eletrônico

poderá possuir valor acima do estimado pela Prodabel, que a mesma não será

desclassificada por preço antes da fase de lances. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim, o entendimento está correto.

Questionamento 8: No item 6 do Edital - DO ACESSO E DA PARTICIPAÇÃO NO

PREGÃO, subitem 6.13 menciona: “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.” Entendemos que no

momento do cadastro da proposta no portal eletrônico, todas as empresas licitantes

deverão anexar os documentos de habilitação e a proposta de preços no modelo do

Anexo II do edital, bem como os demais documentos técnicos e comprovações como:

catálogos, certificados, etc. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, favor

esclarecer.

Resposta: Sim, o entendimento está correto. Os documentos de habilitação, bem

como os demais documentos exigidos no Edital e seus anexos deverão ser

encaminhados, concomitantemente com a proposta comercial inicial, exclusivamente

por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da



sessão pública

Questionamento 9: Os fabricantes de computadores, assim como as demais

empresas com produção nacional, estão inseridos no cenário macroeconômico do

país, bem como na economia mundial. Os microcomputadores possuem boa parte de

seus componentes internos cotados em dólar. Até mesmo os componentes nacionais,

cotados em reais, tem relação direta com a moeda americana, pois, estes itens são

constituídos de componentes eletrônicos, como semi-condutores, transistores,

circuitos integrados, nanocircuitos, microprocessadores etc, e estes são

majoritariamente produzidos na Ásia. Como é de conhecimento comum, a moeda

corrente utilizada em transações comerciais internacionais é o dólar. Assim, de uma

forma ou de outra, a matéria-prima para produção de microcomputadores sofre alto

impacto com a variação do dólar Considerando que o edital em questão é uma ata de

registro de preços de 12 meses, será uma tarefa extremamente desafiadora prever

com exatidão o comportamento do dólar durante a vigência do contrato. Diante disso,

sabendo que o dólar sofre variações por diversos motivos, desde políticas internas de

países com grande peso econômico até intempéries ambientais e que dificilmente um

órgão do governo aceita uma solicitação de reequilíbrio econômico em função da

variação cambial, os fabricantes, com o intuito de cumprir seus contratos e conseguir

manter suas margens de atuação em patamares viáveis, acabam por recorrer a

ferramentas de proteção cambial. Porém, essas ferramentas dependem de

informações sobre os fornecimentos. Quantidades e previsão de quando os

fornecimentos ocorrerão são muito importantes. Quanto menor o nível das

informações obtidas, mais impreciso é o resultado e, como consequência, maiores são

os prejuízos, tanto para a empresa, que ao adotar medidas de proteção com base em

estimativas imprecisas encarece seus produtos, quanto para o órgão, que acaba por

comprar um produto mais caro. Assim sendo, tendo em vista o auxílio mútuo,

solicitamos informações a respeito do fornecimento ao órgão, com estimativas de

quantidade de máquinas por pedido e quando esses pedidos serão colocados,

contemplando a quantidade a ser efetivamente adquirida da ata e garantindo assim

maior economicidade por parte do órgão, bem como sucesso no fornecimento da ata e

concretização do contrato.

Resposta: Trata-se de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para

aquisição sob demanda. O sistema de registro de preços pretende, entre outras

finalidades, viabilizar contratações futuras, que, além de serem marcadas pela

imprevisibilidade quanto ao momento em que ocorrerá a contratação ou quanto à

quantidade que será necessária, são de interesse comum de diversos órgãos.

Portanto, não é possível estimar a quantidade de máquinas a serem efetivamente

adquiridas.



Questionamento 10: Conforme Art. 21, parágrafo 4º da Lei 8.666/93 “A licitação é

pública e toda e qualquer informação a respeito dela também deve ser pública.” E

ainda no mesmo artigo “Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma

forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das

propostas.” Diante do exposto solicitamos os seguintes esclarecimentos:

a. Entendemos que as respostas de esclarecimentos das empresas licitantes e

qualquer modificação no edital serão publicadas no site www.licitacoes-e.com.br.

Nosso entendimento está correto?

b. Caso o entendimento anterior não esteja correto, solicitamos que as respostas de

esclarecimentos das empresas licitantes e qualquer modificação no edital sejam

enviadas nos e-mails: valdirenec@positivo.com.br e deividm@positivo.com.br.

Resposta: A Prodabel é uma sociedade de economia mista, regida pela Lei das

estatais, tanto seu processo de licitação e os procedimentos adotados, quanto seu

Regulamento de Licitações e Contratos são orientados pela Lei 13.303/2016 e não

pela Lei 8.666/93.

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2022.

Chiara Caroline Costa de Oliveira Madureira

Pregoeira


