
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.000.543/21-02 

 

 

LICITAÇÃO COM LOTE DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM LOTE 

EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 

 

 

 

OBJETO: PROMOVER REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 

PARA AQUISIÇÃO DE 1.973 (MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS) 

MICROCOMPUTADORES TIPO 1; 200      (DUZENTOS)      MICROCOMPUTADORES      

TIPO      2;      150      (CENTO       E CINQUENTA) MICROCOMPUTADORES TIPO 3; 468 

(QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO) NOTEBOOKS TIPO 1, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL. 

 

 

 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

POSITIVO TECNOLOGIA S/A –                        

CNPJ N° 81.243.735/0019-77 

 

 

Pergunta 01 –  É solicitado no Edital nos anexos: ANEXO I DO TR - ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA MICROCOMPUTADORES TIPO 1 ANEXO II DO TR - ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA MICROCOMPUTADORES TIPO 2 ANEXO III DO TR - ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA MICROCOMPUTADORES TIPO 3 “A Placa Mãe deverá possuir Chip de segurança 

TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0 ou superior, integrado (onboard, deverá fazer parte do 

projeto original da placa-mãe).”. Para operações de criptografia temos o TPM disponível como um 

componente de silício discreto (dTPM) e como um componente com base em hardware (PTT) em 

ambiente de execução confiável (TEE/TXE) integrado ao chipset principal do sistema. O 

Windows, por exemplo, utiliza o TPM discreto e da mesma forma como outros Sistemas 

Operacionais do mercado. Para o Windows, não há vantagem funcional ou desvantagem em 

qualquer das opções, pois do ponto de vista de segurança, tanto o discreto quanto integrado ao 

chipset principal do sistema (PTT) compartilham as mesmas características. Desta forma 

entendemos que pode ser ofertado Chip de Segurança TPM, sendo eles discreto ou integrado ao 

chipset principal do sistema (PTT), já que os dois oferecem as mesmas funções e características 

para os sistemas operacionais além de software para utilização. Está correto nosso entendimento? 

 

Resposta 01 : Quanto ao item referente ao chip de Segurança TPM informamos que se a 

vencedora optar por tecnologia diferente a descrita no TR, caberá a mesma apresentar 

documentação que comprove e justifique  que a ofertada é igual ou superior, que atende a todos os 

recursos exigidos, que não interfere na performance do equipamento ou exija recurso adicional 

para funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pergunta 02 –  É solicitado no Edital nos anexos: ANEXO I DO TR - ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA MICROCOMPUTADORES TIPO 1 ANEXO II DO TR - ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA MICROCOMPUTADORES TIPO 2 ANEXO III DO TR - ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA MICROCOMPUTADORES TIPO 3 “ADAPTADOR / MONITOR DE VÍDEO (...) A 

controladora de vídeo deverá possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces de saída do sinal de vídeo 

com padrões diferentes. As interfaces deverão ser nos padrões HDMI ou DisplayPort ou outra 

tecnologia compatível com o item 3.02 desde que sejam compatíveis em conectividade com o 

monitor ofertado no item 3.02 e permita o uso de 02 (dois) monitores simultâneos.” “3.02 (...) No 

mínimo, 02 (duas) Interfaces de entrada do sinal de vídeo, nos padrões HDMI e DisplayPort ou 

outra tecnologia.” Grifos nossos. 

Conforme o enunciado: “2 (duas) interfaces de saída do sinal de vídeo com padrões diferentes 

(...)ou outra tecnologia compatível com o item 3.02 desde que sejam compatíveis em conectividade 

com o monitor ofertado no item 3.02 e permita o uso de 02 (dois) monitores simultâneos.”, 

entendemos que fica a critério da licitante a combinação de conexões de interface de vídeo 

ofertada, desde que seja respeitado a quantidade mínima de 02 (duas) interfaces, possibilidade do 

uso de 02 (dois) monitores simultâneos e o fornecimento dos respectivos cabos de vídeos para 

conexão ao microcomputador. Está correto o nosso entendimento? 

 

Resposta 02 :  Para que haja compatibilidade entre o monitor e a placa de vídeo o item 3.02 

solicita uma conexão HDMI e outra DisplayPort ou outra tecnologia. Portanto, é necessário que 

uma das conexões seja HDMI e a outra de tecnologia diferente ou DisplayPort. 

 

 

 

 

Pergunta 03 -  No Edital - ANEXO IV DO TR – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NOTEBOOKS 

TIPO 1 – é solicitado: “O microcomputador deve possuir sistema integrado de diagnóstico que 

permita verificar a saúde do sistema, bem como diagnóstico na BIOS em modo gráfico, capaz de 

verificar os seguintes itens: (...) • Unidades de Armazenamento (capaz de varrer todos os 

blocos/setores); • Interface gráfica; • Processador; • Memória RAM (capaz de varrer todos os 

blocos); Cada fabricante desenvolve ferramenta de diagnóstico gráfica no BIOS para verificar a 

saúde dos hardwares críticos para o funcionamento dos equipamentos. Sendo assim, alguns itens 

citados possuem a possibilidade de serem testados pelo BIOS, ou correlacionados a outros 

componentes de forma intrínseca, como é o caso das interfaces gráficas integradas diretamente no 

processador. Vale lembrar que o próprio Sistema operacional solicitado já possui nativamente 

testes/diagnósticos e/ou por softwares homologados pelo fabricante, para esses itens e correções de 

problemas Sendo assim, para que um número maior de empresas possa participar deste certame e 

desta forma possa obter a proposta mais vantajosa de menor preço, entendemos que os 

equipamentos devem possuir sistema integrado de diagnóstico que permita verificar a saúde do 

sistema, bem como diagnóstico na BIOS em modo gráfico, capaz de verificar os itens: Unidades de 

Armazenamento (capaz de varrer todos os blocos/setores), Processador, Memória RAM (capaz de 

varrer todos os blocos), sendo que a Interface gráfica pode ser atendido de forma intrinca ao teste 

do processador e/ou através do Sistema Operacional e/ou por softwares homologados pelo 

fabricante. Nosso entendimento está correto? Caso contrário favor esclarecer. 

 

Resposta 03 : Quanto ao item do microcomputador possuir sistema integrado de diagnóstico que 

permita verificar a saúde do sistema ratifico que ele deve verificar também a Interface gráfica pois 

não há tratamento diferenciado para este subitem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pergunta 04 –  No Edital - ANEXO IV DO TR – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NOTEBOOKS 

TIPO 1 – é solicitado: Microcomputador com 01 (um) microprocessador, com dissipador e cooler 

apropriados, baseado em tecnologia de 64 bits. Processador no mínimo I5- 10210U, frequência 

mínima 1.6 GHz, de geração mais recente disponibilizada pelo fabricante para comercialização no 

Brasil, ou processador de outro fabricante compatível que apresente resultado, auditado pelo 

software PassMark, índice mínimo em CPU Mark de 6464 pontos, e índice Single Thread Rating 

mínimo de 2252 pontos O resultado deve ser auditado através do site 

https://www.cpubenchmark.net/ e anexado na proposta; Entendemos que o requisito, ao dar 

abertura no uso de processadores compatíveis de outro fabricante, notadamente AMD, irá 

considerar como produto similar ao Core i5 no mínimo um processador Ryzen da família 5, para 

manter a competitividade e isonomia entre as licitantes. Nosso entendimento está correto? Caso 

nosso entendimento não esteja correto, solicitamos esclarecer. 

 

Resposta 04 : Será aceito qualquer processador que tenha o CPU Mark mínimo de 6464 pontos e 

Single Therad Rating mínimo de 2252. 

 

 

 

Pergunta 05 –  O Edital em referência tem por objeto promover registro de preços, pelo     prazo 

de 12 meses, distribuídos em dois Lotes conforme abaixo:  

 

Ocorre que a disposição dos Microcomputadores agrupados em um único Lote, da forma como se 

encontram, configuram clara restrição ao caráter competitivo do certame, na medida que elidem a 

participação e a classificação de diversas empresas. Há que se considerar a real possibilidade de 

um potencial licitante não trabalhar com todos os Itens solicitados em seu portfólio, e, 

lamentavelmente, se lhe faltar qualquer 01 (um) desses tipos ficará inviabilizado de participar da 

competição, mesmo podendo ofertar os outros itens do lote, perdendo a empresa a oportunidade de 

oferecer propostas comercialmente interessantes para os tipos de produtos que dispõe. Tal restrição 

à competitividade revela-se extremamente prejudicial à própria Administração, que deixará de 

receber diversas propostas de possíveis licitantes que esbarrarão nesta limitação: ou apresentarão 

proposta para todos os tipos de equipamentos pertencentes ao lote ou não apresentarão proposta 

nenhuma. Entendemos, portanto, para que a própria PRODABEL não reste prejudicada, uma vez 

que estas exigências diminuem o leque de competidores, os preços serão sensivelmente superiores 

aos de mercado e, ainda, para que o edital não seja fracassado, o modo de disputa será revisado e 

separado por itens. Está correto o nosso entendimento? Caso nosso entendimento não esteja correto 

solicitamos esclarecer os motivos que norteiam esta comissão para tal restrição. 

 

Resposta 05 : Não está correto este entendimento, há outros fatores a serem considerados quanto da 

separação do objeto em lotes, valendo, citar, a título de exemplo, o benefício na aquisição de 

produtos em escalas maiores. 

 

 

 

Pergunta 06 –  Não encontramos no Edital e anexos, referências quanto a retenção do disco rígido, 

portanto, entendemos que para este edital a licitante não irá reter o disco rígido. Está correto o 

nosso entendimento? Caso contrário favor esclarecer 

 

Resposta 06 : Se a empresa com  a expressão "retenção do disco rígido" esta se referindo a manter 

um disco rígido defeituoso substituído em poder do usuário, informo que a princípio não será 

realizado, salvo quando se tratar de unidade com dados sensíveis mediante a comunicação da 

CONTRATANTE a CONTRATADA. 

 

 

 

 

 



Pergunta 07 - 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 07:  A instalação dos equipamentos é de responsabilidade da CONTRATANTE. 

 

 

 

 

Pergunta 08 –  Conforme descrito em especificações técnicas, item Garantia, subitem 10.03 

temos: “Durante o período de garantia, a contratada ou fabricante deverá substituir o equipamento 

sem uso anterior, sem qualquer ônus para a contratante, com a mesma ou superior configuração, 

quando apresentar o mesmo defeito por 3 (três) vezes em um período de 30 (trinta) dias corridos 

contados da data da primeira solicitação”. Solicitamos esclarecer:   

 

a. Como prática amplamente difundida no mercado entendemos que os problemas de 

responsabilidade do PROPONENTE citados deverão ter a mesma causa (componente com 

defeito), ou seja, caso o equipamento venha apresentar defeito em componentes distintos o referido 

item não se aplica. Está correto nosso entendimento?  

 

b. Conforme práticas de mercado o período para aceitação da ocorrência de mais de duas falhas é 

de até 60 dias. Entendemos que o período de medição do item citado será de 60 dias. Está correto o 

nosso entendimento? 

 

Resposta 08 : a) Não. O entendimento da área técnica é que se por três vezes, no prazo estipulado, 

o equipamento apresentar defeito em componentes de hardware mesmo que distintos evidencia 

"vício" de fabricação e o equipamento deve ser substituído. 

 

b) Não. O período é de 30 dias. 

 

 

 

Pergunta 09 -  Entendemos que problemas decorrentes de acidentes elétricos, oscilações de 

energia, surtos de tensão, aterramento e infraestrutura inadequada, assim como intempéries ou o 

mau uso do equipamento, não serão cobertos pela garantia. Está correto o nosso entendimento? 

 

Resposta 09 : Problemas externos que provoquem danos ao equipamento não são cobertos pelo 

contrato de garantia. 

 

Pergunta 10 -   Referente ao item lote 2 item 1, NOTEBOOK, temos em Garantia subitem 10.01 

que: “Garantia do fabricante, “ON SITE”, mínima de 05 (cinco) anos para todos os itens descritos 

acima e 03 (três) anos para a bateria do item 6.02. Após o 3º ano a eventual troca da bateria pela 

CONTRATANTE não influenciará na garantia do equipamento”. A bateria, componente do 

equipamento, é classificada como item consumível, ou seja, possui um desgaste natural pelo seu 

uso normal, que depende muito da forma de utilização pelo usuário (número de recargas, horas de 

utilização, etc). Este desgaste ocasiona perda da eficiência da bateria, mas não se caracteriza como 

falha de equipamento. Diante do exposto, solicitamos esclarecer: 

 

a) Tendo tal fato em consideração, entendemos que será aceito garantia padrão de 12 

(doze) meses para esse componente (bateria), permanecendo 36 (trinta) meses para os 

demais componentes. Está correto o nosso entendimento? 



b)  Caso o entendimento anterior não esteja correto, entendemos que a garantia da 

bateria será de 36 meses, contudo a alegada "perda de eficiência", se 

comprovadamente compatível com a média de baterias de íon de lítio e decorrente de 

seu "desgaste natural", não será considerado defeito de modo a ensejar a sua 

substituição em garantia. Está correto o nosso entendimento? 

 

 

Resposta 10 : A bateria ofertada deve manter sua operacionalidade pelo período de 36 meses. 

 

 

Pergunta 11 –  Encontramos em Especificações técnicas, Garantia item 10.02 II, o seguinte texto 

referente ao tempo de atendimento: “Após abertura do chamado junto à contratada o período total 

de solução final do problema deverá ser realizado em até 4 (quatro) dias úteis sempre observando o 

horário normal de expediente de 08:00 às 17:00 horas”. Entendemos que devemos considerar este 

prazo para cumprimento de SLA de serviço de garantia para todos os Itens deste Edital. Está 

correto nosso entendimento? Caso contrário solicitamos esclarecer. 

 

Resposta 11:  Está correto o entendimento. 

 

 

 

Pergunta 12 –  Referente ao objeto do Edital, MICROCOMPUTADORES TIPO 1, TIPO 2, TIPO 

3 E NOTEBOOKS TIPO 1 com as especificações técnicas constantes do ANEXO I - TERMO DE 

REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA , inicialmente cumpre informar que os 

computadores e notebooks que iremos oferecer é produzido pela Positivo Tecnologia S/A em 

cumprimento às regras do Processo Produtivo Básico – PPB, fixadas na Portaria Suframa nº 103, 

de 6 de Março de 2015. Ocorre que para a sua produção, além da aquisição de insumos nacionais, 

a Licitante importa alguns insumos com ex-tarifário. Como certamente é do conhecimento de V.Sª, 

o ex-tarifário é um regime especial de tributação com redução temporária do imposto de 

importação (II) para diversos insumos utilizados na produção de equipamentos de informática cuja 

concessão está condicionada à inexistência de produção nacional. Nos termos do artigo 6º da 

Decisão Mercosul CMC nº 25/2015, bem como da Portaria SECINT nº 461/2019, os regimes de 

ex-tarifários possuem vigência até 31/12/2021. Isto quer dizer que até 31/12/2021 todos os 

insumos com ex-tarifário vigente podem ser importados com alíquota 0% (zero) de II. No entanto, 

o Ministério da Economia, por meio de suas secretarias que tratam do comércio exterior, precisa 

expedir as normas que efetivamente renovarão o prazo de vigência dos ex-tarifários. Até o 

momento, de modo concreto, foi expedida a Resolução GECEX nº 291/2021, prorrogando 

automaticamente a vigência de todos os ex-tarifários até 30/04/2022. Antes dessa data 

(30/04/2022), o Ministério da Economia promoverá a análise os pedidos de renovação de ex-

tarifários protocolados pelas empresas e entidades interessadas, bem como as contestações 

apresentadas por fabricantes nacionais, para que enfim decida pela renovação, ou não, de cada 

pleito de renovação protocolado. Caso o Ministério conclua pela não renovação de determinados 

ex-tarifários, os insumos antes abrangidos pela alíquota 0% (zero) de II passarão a ser tributados à 

alíquota normal do imposto, o que, à toda evidência, implicará aumento do custo de produção dos 

equipamentos de informática objeto do presente certame, considerando que: Data de entrega das 

propostas/abertura Pregão: 01/02/2022. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da data de sua apresentação formal à Prodabel. Fornecimentos/entregas será de 60(sessenta) dias 

após recebimento do pedido de compras. Resta evidente, portanto, que a vigência dos ex-tarifários 

para além do dia 30/04/2022 ainda depende de eventos futuros, quais sejam, a análise dos pleitos 

de renovação apesentados pelas empresas/entidades interessadas, a análise das contestações 

apresentadas fabricantes nacionais, e a publicação das legislações confirmando a efetiva 

prorrogação da vigência dos ex-tarifários a partir de 30/04/2022. Portanto, no caso concreto, temos 

um cenário em que a proposta contempla equipamento de informática com aplicação de parte dos 

insumos importados com ex-tarifário e, portanto, atualmente sujeitos à alíquota 0% (zero) de II, o 

que resulta em proposta mais benéfica para este Órgão da Administração Pública. Ocorre que a 

contratação e fornecimento poderão ocorrer em momento posterior a 30/04/2022, em que tal 

tratamento tributário poderá não estar mais vigente em sua integralidade, o que implicará em 

severo aumento de custo para a Licitante. Desse modo, de forma a preservar a isonomia e a 

competitividade entre as licitantes no presente Certame, considerando que o fornecimento do 



equipamento de informática objeto desta licitação poderá não ser realizado até 30/04/2022, 

entendemos que todos os licitantes deverão formular suas propostas considerando a vigência do 

ex-tarifário no momento da emissão da proposta e, caso algum ex-tarifário não seja prorrogado 

pelos entes competentes, os licitantes farão jus ao pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, 

visto que a prorrogação do ex-tarifário depende de evento futuro e incerto, e para o qual as 

licitantes não têm qualquer poder de ação. Está correto o entendimento acima esposado? 

 

Resposta 12 : O licitante deve respeitar exatamente as regras previstas no Edital, merecendo 

destaque para o item 12.2, senão vejamos: 

 

“12.2. A proposta comercial deverá ser apresentada para todo o objeto licitado. Nos preços finais 

deverão ser considerados todas as despesas necessárias ao cumprimento da obrigação, tais como: 

tributos, impostos, taxas, seguros, garantias, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

mobilização e desmobilização, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, fornecimento de 

mão de obra, leis sociais, administração, lucros, suprimentos, equipamentos, EPIs, ferramentas e 

materiais necessários e qualquer despesa acessória e/ou necessária, especificada ou não neste edital.” 

 

 

 

 

Pergunta 13 -  Não encontramos no edital o valor de referência de contratação:  

 

a. Sendo assim, solicitamos que o valor de referência de contratação seja informado. 

 

b. 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 13 : a) Decreto Federal n° 10.024/2019 art 15 . O valor estimado ou o valor máximo 

aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e 

será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

 

§ 2º  Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a 

contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, 

sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações 

necessárias à elaboração das propostas. 

 

 

B) Conforme determino nos itens 7.9, 7.9.1, 7.9.2 e 7.9.2.1  

 

7.9. Quando do lançamento da proposta, através do SISTEMA ELETRÔNICO, o licitante deverá 

lançar o valor global do lote, com duas casas decimais após a vírgula.  

7.9.1. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE EM QUALQUER CAMPO OU 

ANEXO QUANDO DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA, SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA.  

7.9.2. O preenchimento do campo “objeto”, no momento de cadastramento da proposta (item 7.9), 

é obrigatório.  

7.9.2.1. Ao preencher o campo acima a Licitante deverá copiar as informações nos exatos termos 

constantes do item 3 do Edital, "Do Objeto", sob pena de desclassificação imediata por violação da 

isonomia, da impessoalidade e do sigilo do certame. 

  



 

 

Pergunta 14 –  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 14:  Os documentos de habilitação, bem como demais documentos dispostos no edital, 

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, sob 

pena de desclassificação e/ou inabilitação do Licitante 

 

 

 

Pergunta 15 -  No item 7 do Edital - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, subitem 7.13 menciona: “Os licitantes encaminharão, 

exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no edital, proposta inicial com a descrição do objeto ofertado e o preço, bem como as 

declarações constantes do item 12.3. e demais documentos requeridos no edital até a data e o 

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação”. Entendemos que no momento do 

cadastro da proposta no portal eletrônico, as empresas deverão anexar os documentos de 

habilitação e a proposta de preços no modelo do Anexo II do edital, bem como os demais 

documentos técnicos como: catálogos, certificados, etc. Nosso entendimento está correto? Caso 

não esteja, favor esclarecer. 

 

Resposta 15 : Os documentos de habilitação, bem como demais documentos dispostos no edital, 

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, sob 

pena de desclassificação e/ou inabilitação do Licitante 

 

 

 

Pergunta 16 –  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 16:  O quantitativo que consta do Edital já segue toda linha lógica e razoável prevista 

para os processos de registro de preço, portanto, os valores lançados são aqueles que 

correspondem a necessidade dos órgãos, não havendo que se falar em maiores informações. 
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