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PRODABEL 

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A 
Av. Presidente Carlos Luz, nº 1.275 – Caiçaras – Telefone: (31) 3277-8334 

CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte – MG - Brasil 

 EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO  

DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-000.301/20-84 

OBJETO: Promover registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Servidores, 
Switches e unidades de discos SSD, conforme o Termo de Referência, especificações técnicas e anexos deste 
edital. 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS 
 
EMPRESA: ACC BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. 
 
Seguem as respostas aos questionamentos 1, 2 e 3 efetuados pela empresa ACC BRASIL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA : 
 

1) O edital em seu item 12.6.2.3. estabelece que seja apresentado “Certificado ou documentação ou 
declaração informando a compatibilidade do hardware (todo o conjunto) do modelo do equipamento 
ofertado e também com os sistemas operacionais: a) Linux Red Hat Enterprise; b) Microsoft® 
Windows Server 2012 e versões superiores; c) Citrix Hypervisor;”. Em relação ao sistema 
operacional Windows entendemos que será aceita comprovação de compatibilidade de todo o 
hardware com o Microsoft® Windows Server 2012 ou versões superiores. Está correto nosso 
entendimento? 

 
Resposta: SIM, O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO     
 
2) No anexo I, Lote 1 item 10 – Garantia, o subitem 10.03 determina que: 
“Poderá ser solicitado ao fabricante acesso remoto aos equipamentos para ajuda na correção de problemas 
dos diversos tipos inclusive configuração sem custos adicionais ou necessidade de autorização da 
CONTRATADA”. Solicitamos esclarecer: 
a. Entendemos que a infraestrutura de rede da Contratante estará preparada para permitir o atendimento 
remoto, ou seja, firewall, switches, routers e demais dispositivos deverão permitir acesso ao servidor. Está 
correto nosso entendimento? 
 
Resposta: SIM, O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO     
 
b. Caso o entendimento anterior esteja incorreto solicitamos informar o escopo da preparação de rede, bem 
como esclarecer quais atividades serão de responsabilidade da Contratada. 
 
Resposta: O ENTENDIMENTO ANTERIOR ESTÁ CORRETO   
 
3) No anexo I, Lote 1 item 10 – Garantia, subitem 10.02 temos “Durante o período da garantia, o fornecedor 
ou fabricante prestará serviços de correção dos erros que forem detectados no hardware/software, sem 
quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE”. Entendemos que a responsabilidade da contratada limita-
se a fornecer suporte para hardware e software do hardware (BIOS, Firmware) expressamente definidos no 
termo de referência. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: SIM, O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO 
 
4) Entendemos que no momento do cadastro da proposta no site do licitacoes-e e como o licitante não poderá 
se identificar, entendemos que: 
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a) Ao cadastramos a proposta no site deveremos apenas inserir o VALOR GLOBAL DO LOTE e no campo 
“Descrição/Observações [ Obrigatório - Conforme instrumento convocatório ]” devido ao limite de 
caracteres, apenas uma descrição resumida dos objetos licitados. Nosso entendimento está correto? Caso 
não esteja, favor esclarecer. 
 
RESPOSTA: SIM, O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO. 
 
b) No item 7.12 do edital menciona: “Após a divulgação do Edital no sítio eletrônico, os licitantes 
encaminharão exclusivamente por meio do sistema, CONCOMITANTEMENTE com os documentos de 
habilitação exigidas no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública”. Porém o item 7.7.1 menciona: “É vedada a identificação 
do licitante em qualquer campo ou anexo quando do preenchimento da proposta eletrônica, sob pena de 
desclassificação imediata”. Diante do exposto solicitamos esclarecer como deverá ser o cadastro uma vez 
que ao incluirmos os documentos de habilitação estaremos automaticamente identificando o licitante. 
 
RESPOSTA: CONFORME DETERMINADO NO DECRETO 10.024/2019 NO SEU ART. 26 
PARÁGRAFO 8º. 
 
5) No momento do cadastro não será solicitado o envio do Código Finame e/ou Cartão BNDES dos produtos, 
o mesmo deverá ser enviado pelo licitante vencedor na proposta final juntamente com os demais documentos 
técnicos solicitados. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja favor esclarecer. 
 
RESPOSTA: SIM. O CÓDIGO FINAME DEVERÁ SER APRESENTADO APENAS NA 
PROPOSTA FINAL, CONFORME EDITAL ITEM 12.3 E 
 
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: CONFORME PREVISTO NO ITEM 29.16.1 DO EDITAL, A PRODABEL PODERÁ 
SOLICITAR O ENVIO DO DOCUMENTO ORIGINAL EM DE ACORDO COM O DECRETO 
10.024/2019 NO SEU ARTIGO 26 PARÁGRAFO 9º. 
 
7) Entendemos que os certificados e demais documentos autenticados digitalmente através de cartório digital, 
serão aceitos para fins de comprovação de autenticidade em substituição aos documentos com SELO 
REGISTRAL AMARELO (FUNARPEN), especialmente tendo em vista decisão do TCU nº 004.950/2010-0 
acerca do assunto. Adicionalmente essa situação se faz relevante como medida alternativa em tempos de 
COVID-19, de forma a garantir o cumprimento das exigências legais e sem colocar em risco os profissionais 
da área. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, favor esclarecer. 
 
RESPOSTA: ENTENDEMOS QUE SIM, A DOCUMENTAÇÃO PODERÁ SER ENVIADA POR 
EMAIL  CONFORME EDITAL ITEM 29.16, RESSALTAMOS QUE EM QUALQUER MOMENTO 
A PRODABEL PODERÁ SOLICITAR O DOCUMENTO FÍSICO SE ACHAR NECESSÁRIO, 
CONFORME EDITAL ITEM 29.16.1. 
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8) 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 sejam enviadas nos e-mails: anad@positivo.com.br, scsouza@positivo.com.br e 
thiagob@positivo.com.br. 
 
RESPOSTA: CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL. 
 
EMPRESA: IDT 
 
1 - Questionamento: Podemos comprovar o índice através de cálculos padrão do SPEC? Ou ainda 
comprovar através de servidor similar, mas de outro fabricante a fim de ampliar a concorrência, sem 
causar nenhum dano ao órgão, uma vez que caso não for aceite, teríamos que ofertar um processador 
muito superior, fazendo com o que custo seja desigual?   
 
RESPOSTA:  O índice de desempenho deve estar publicado na SPEC conforme descrito no 
item 1.02.  Poderão ser ofertados equipamentos com configuração de processadores superior. 
Poderá ser feito comprovação com servidores similares, do mesmo fabricante e da mesma 
família. Sendo assim, NÃO poderão ser ofertados servidores que não possua seus índices 
publicados.   
 
EMPRESA: DRIVE A 

1 - No edital temos o seguinte: 

“7.7.1. É vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou anexo quando do preenchimento da 
proposta eletrônica, sob pena de desclassificação imediata.” 
já no item 7.12, temos: 
“7.12. Após a divulgação do Edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão exclusivamente por meio 
do sistema, CONCOMITANTEMENTE com os documentos de habilitação exigidas no edital, proposta com 
a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública.” 

RESPOSTA: CONFORME DETERMINADO NO DECRETO 10.024/2019 NO SEU ART. 26 
PARÁGRAFO 8º. 
 

ATENCIOSAMENTE, 

 

PREGOEIRA 


