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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 

DRIVE A  

 

Pergunta 01 – No ANEXO I, ANEXO II, ANEXO III, ANEXO IV  do TR para “Lotes 1 e 

2” em “SISTEMA OPERACIONAL” é solicitado: 

“O equipamento deverá ser compatível com o seguinte sistema operacional:” 

“● Sistema Operacional Microsoft® Windows 11 Professional.” 

“O equipamento ofertado deverá constar na lista de compatibilidade de hardware (HCL) do 

fabricante e/ou distribuidor do sistema operacional ofertado.” 

Informamos que a página de comprovação da Microsoft para Windows é no 

endereço https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl, se abrirmos a caixa de 

opções “Select Operating System” que consta na página da Microsoft citada, podemos observar que 

ainda não se encontra disponível as certificações para o Windows 11, constando do Windows 10 e 

versões anteriores, além de versões especificas para servidores. 

Entendemos que como não é possível a comprovação de HCL pelo site do fabricante do Sistema 

Operacional Microsoft Windows na versão 11, será aceita a comprovação através do certificado de 

HCL da versão 10 do Sistema Operacional Microsoft Windows. É correto nosso entendimento? 

 

Resposta 01 - Se até a data de envio de documentação o site o fabricante não constar o 
Windows 11 no HCL, será aceito o certificado da versão 10. 

 

 

Pergunta 02 – Devido a limitação de tamanho de arquivo para anexo no site licitações-e, 

solicitamos esclarecer se será aceito que as empresas anexem 1 documento com link para acesso a 

toda documentação técnica/catálogos e certificados dos equipamentos. 

 

Resposta 02 – Os documentos de habilitação, bem como demais documentos dispostos neste 

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. 

 

 

 

 

https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl


Pergunta 03 – 6.2. PRAZO 

“6.2.1. O prazo máximo para entrega dos itens constantes do objeto será de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados a partir do recebimento pela CONTRATADA da NOTA DE EMPENHO 

devidamente assinada pela CONTRATANTE” 

Como é sabido, estamos enfrentando uma situação sem precedentes devido à pandemia do COVID-

19. Em função da pandemia foi implementado “Lockdown” praticamente no mundo todo, isto trouxe 

um desabastecimento de componentes para fabricação, não somente na área de informática, mas em 

todas as áreas. As fábricas retornaram às atividades, mas os prazos de entrega se alongaram em 

virtude do desabastecimento mundial, principalmente no que tange equipamentos de tecnologia. 

https://exame.com/tecnologia/falta-de-componentes-atinge-73-das-fabricas-de-eletroeletronicos/ 

Na sessão VII - temos os subitens que tratam das penalidades em caso de inexecução total ou parcial 

do contrato. 

Diante do exposto, se considerarem um prazo tão curto diante do cenário atual de escassez de 

insumos não há como correr o risco de fracasso do processo com a majoração dos preços dos 

equipamentos, já que os fornecedores deverão considerar as multas em caso de descumprimento 

contratual, ou seja, atraso na entrega. 

O prazo de entrega inicial considerado factível a todos os fabricantes e que está sendo praticado pelo 

mercado para itens similares ao objeto desta licitação é de 90 (noventa) dias, pois além dos fatos já 

relatados, não se pode desconsiderar que tais equipamentos possuem configurações especificas, que 

em geral demandam um tempo maior de fabricação e entrega pois possuem alguns componentes que 

dependem de importações e liberações aduaneiras. Diante do exposto, visando a ampla concorrência 

e participação dos grandes fabricantes do objeto desta licitação, preservando o atendimento ao 

princípio da razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, e isonomia. Evitando assim 

problemas futuros com entregas frustradas, aplicação de penalidades bem como oneração dos custos 

da licitação, uma vez que se mantido o prazo inicialmente proposto dificilmente será cumprido 

ensejando multa para o fornecedor, que certamente considerará nos custos iniciais. Nesse sentido, 

entendemos que podemos considerar o prazo de 90 dias para entrega. Estamos corretos em nosso 

entendimento? 

 

Resposta 03 – Não. Os prazos de entrega já foram dilatados em razão do atual cenário. Portanto, o 

prazo máximo para entrega dos itens constantes do objeto será de 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir do recebimento pela CONTRATADA da NOTA DE EMPENHO 

devidamente assinada pela CONTRATANTE” 

 

Pergunta 04 – QUESTIONAMENTO FORMA DE FATURAMENTO 

Para atendimento ao objeto deste edital, a solução a ser ofertada é composta por produtos (hardware) 

e serviços (garantia). Tendo em vista que a tributação sobre esses itens é diferenciada, entendemos 

que será permitida a emissão de nota de produtos para os equipamentos e nota de serviços para os 

itens de serviços, como garantia por exemplo. Está correto nosso entendimento? 

 

Resposta 04 -  Conforme estabelecido no item 6.1.3. do edital, para todos os LOTES, o fornecedor 

emitirá a Nota Fiscal de Venda discriminando a marca, o modelo, código FINAME e/ou Cartão 

BNDES, quantidade, nº de série e o prazo de garantia do objeto, conforme especificações técnicas 

contidas nos Anexos I. II, III e IV do Termo de Referência. 

 

 

 

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2022. 

 

Pregoeira 

Chiara Caroline Costa de Oliveira Madureira 

 

https://exame.com/tecnologia/falta-de-componentes-atinge-73-das-fabricas-de-eletroeletronicos/

