
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 

 

OBJETO: O presente pregão eletrônico tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para aquisição de equipamentos de 
informática 

 

Em resposta aos questionamentos formulados no âmbito do Pregão eletrônico nº 006/2022, segue esclarecimento prestado por este 
Pregoeiro e pela área de TI: 

 

 

PERGUNTA 1 -  Necessário informar que, dia 1.º de janeiro de 2022 as licenças OPEN foram descontinuadas. 
Diante desta informação, entendemos que, para os pedidos de compra enviados ao contratado a partir de 1.º de janeiro de 2022, será 
aceito o licenciamento CSP PERPETUO, que é a modalidade substituta do OPEN, conforme informação da própria Fabricante 
Microsoft. 
https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/news/microsoft_open_license_program_changes_for_public_sector_customers 
  
Microsoft Open License program changes for public sector customers 

You can continue to buy software licenses through the Open License program until January 2022. If buying through a partner in the 
Cloud Solution Provider program isn’t a good option after that, you can purchase through the Open Value program, or through 
another volume licensing program like the Microsoft Products and Services Agreement or Enterprise Agreement if you meet the 
minimum purchase ... 
www.microsoft.com 
 
 
R: Queremos licença Windows Server 2019 conforme resumido https://download.microsoft.com/download/7/C/E/7CED6910-C7B2-
4196-8C55-208EE0B427E2/Windows_Server_2019_licensing_datasheet_EN_US.pdf 

Licensing Windows Server 2019 
© 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved. The information in this document represents the current view of Microsoft on the 
content. MICROSOFT MAKES NO ... 
download.microsoft.com 

 
As especificações da licença são: 
 

 

 



 

 

 

PERGUNTA 2 -  No edital, item 19. DA NOTA DE EMPENHO, subitem 19.5 é solicitado: “19.5 O licitante terá o prazo de 30 (trinta) 
dias para realizar a entrega do(s) objeto(s) da licitação, após a retirada da nota de empenho, sendo seu pagamento efetuado em até 7 
(sete) dias úteis, após a devida conferência e aceitação.” 

Como é de conhecimento público, estamos enfrentando um grave problema de desabastecimento de insumos devido a pandemia 
COVID-19, o que têm provocado atrasos na produção dos equipamentos. O mercado mundial vem sofrendo com a falta de 
semicondutores, insumo essencial na produção de eletrônicos, conforme pode ser visualizado em algumas das notícias vinculadas 
em sites brasileiros: 

20.08.2021 - Escassez de semicondutores ameaça cortar produção mundial em até 7,1 milhões de veículos em 2021 

https://oglobo.globo.com/economia/escassez-de-semicondutores-ameaca-cortar-producaomundial-em-ate-71-milhoes-de-veiculos-em-
2021-25163434 

11.08.2021 - Falta de chips continua a impactar produção da indústria eletrônica 

https://www.segs.com.br/info-ti/304362-falta-de-chips-continua-a-impactar-producao-da-industria-eletronica 

05.08.2021 - Produção do setor cresce 20,2% no primeiro semestre – “A indústria eletroeletrônica também vem enfrentando 
dificuldades com a falta de matérias-primas e componentes, principalmente semicondutores, no mercado e com a consequente alta 
de preços desses itens.” 

http://www.abinee.org.br/noticias/com504.htm 

02.08.2021 - Falta de componentes leva indústria de eletroeletrônicos a interromper atividade 

https://www.otempo.com.br/economia/falta-de-componentes-leva-industria-de-eletroeletronicos-ainterromper-atividade-1.2520545 

23.07.2021 - Escassez de chip paralisa 12% das fábricas de eletrônicos 

https://bahia.ba/economia/escassez-de-chip-paralisa-12-das-fabricas-de-eletronicos/ 

01.05.2021 - Correr atrás de chip vira rotina para empresas no Brasil 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/correr-atras-de-chip-vira-rotina-para-empresas-nobrasil.shtml 

29.04/2021 - O mundo passa por uma escassez de chips 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/04/29/o-mundo-passa-por-uma-escassez-de-chips-e-isso-e-umama-noticia-para-voce 

09.04.2021 - General Motors vai interromper produção em diversas fábricas por falta de chips 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/04/09/general-motors-vai-interromper-produo-em-diversasfbricas-por-falta-de-
chips.ghtml 

02/12/2021 - Sete em 10 indústrias têm dificuldades para comprar insumos, diz pesquisa da CNI 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/12/02/sete-em-10-industrias-tem-dificuldades-para-comprar-insumos-diz-pesquisa-da-
cni.ghtml 



 

 

Esta empresa pretende participar deste certame, o qual objetiva a compra de microcomputadores com configurações customizadas e 
especificas para essa licitação, não sendo itens de prateleira, ou seja, com facilidade de compra no mercado comum. Somados estes 
dois fatores, os grandes fabricantes de microcomputadores estão solicitando o prazo de até 90 (noventa) dias para a conclusão da 
fabricação dos equipamentos. 

Neste sentido, observado o cenário apresentado, entendemos que podemos considerar o prazo de pelo menos 90 (noventa) dias 
como prazo para entrega. O nosso entendimento está correto? 

Caso o entendimento anterior esteja incorreto, solicitamos esclarecer se será aceita solicitação de dilatação do prazo de entrega, 
devidamente justificada e relatando os atrasos apontados acima, provocados pela pandemia Covid-19. 

R: O prazo para entrega será aquele estipulado em instrumento convocatório, contudo, o prazo poderá ser ampliado mediante acordo 
entre as partes desde que por motivo devidamente justificado e aceito pelo CAU/RJ 

 
PERGUNTA 3 -  No Anexo I do edital, item 4.8 Requisitos de Arquitetura Tecnológica, DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS 
PARA NOTEBOOKS, é solicitado: “ 4. PROCESSADOR. 4.4. Pontuação mínima de desempenho no benchmark PCMark 10 Express - 
Pontuação Total (Overall Scorre) 3600”. 
  
O Software PCMark Work Accelerated da Futuremark é um software pago e os resultados dos testes não estão disponíveis de forma 
pública e de fácil acesso, fazendo com que o custo da aquisição se eleve (visto a necessidade de incluir o valor da licença no custo do 
processo) e dificulte a apuração dos testes de desempenho dos equipamentos apresentados pelos licitantes. Como solução, 
questionamos se é possível aceitar a apresentação de desempenho através do software PASSMARK PERFORMANCE TEST V.10, 
software gratuito e amplamente utilizado nos editais de todas as esferas do poder público, visto a sua facilidade na realização do teste 
e consulta pública através do link:  https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
  
Ante ao exposto, entendemos que podemos apresentar a comprovação de desempenho através do software PASSMARK 
PERFORMANCE TEST V.10 com desempenho mínimo para o processador de 9.800 pontos (considerando os processadores Intel 
11ª Geração e AMD Ryzen PRO 5ª Geração), mediante consulta no link: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. O nosso 
entendimento está correto? 

R: O software PASSMARK é gratuito na medida em que tem versão Trial. Mas neste caso, o software PCMARK também possui. 
Tendo isto em vista, não acataremos a sugestão. 

PERGUNTA 4 -   Considerando o item 25.5 do edital, que diz “25.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo 
licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.”. A data para abertura da sessão pública está 
marcada para o dia 01/06/2022. Entendemos que a data final para envio de solicitações de esclarecimentos será no dia 27/05/2022. 
Está correto o entendimento? 

R: A data para recebimento de esclarecimentos será ATÉ 27/05/2022. 

PERGUNTA 5 -   Boa noite senhor pregoeiro, venho por meio deste esclarecimento solicitar informações sobre o prazo de entrega, 
local da entrega e prazo para pagamento, pois ao fazer a análise do edital, não encontrei. 

R:  Prazo de entrega e pagamento – 19.5 do Edital 

Local da entrega – Anexo IV (resumo da intenção de registro de preços) 

PERGUNTA 6 -   Para o item 02 (202 unidades) - notebook: “Suporte ao gerenciamento remoto com base nas especificações 
DASH (Desktop and Mobile Architecture for system Hardware) 1.2 ou superior.” 



 

 

O Edital informa sobre o suporte ao DASH no processador, porém o mesmo não é mais mencionado no edital. Entendemos assim 
que apenas o processador deverá ter o suporte ao DASH, não sendo necessário o equipamento possuir essa funcionalidade. Está 
correto nosso entendimento? Caso o entendimento esteja incorreto, favor especificar como deve ser entregue. 

R: A especificação citada consta no Termo de Referência, que é um documento anexo ao Edital. É no Termo de Referência que são 
detalhados os requisitos (especificações) técnicos, e em nenhum outro documento. 

Em resumo, Termo de Referência faz parte do Edital, e é ele que detalha as especificações dos produtos. 

PERGUNTA 7 -   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: 
Entendemos que as respostas de esclarecimentos das empresas licitantes e qualquer modificação no edital serão publicadas no 
site http://comprasnet.gov.br/. Nosso entendimento está correto? 

R: Sim. 

PERGUNTA 8 - A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais: 
Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, a Daten tem por padrão: 

a. Disponibilidade, dentro de uma área restrita no site da Daten, da imagem ISO de reinstalação/recuperação do Sistema 
Operacional Windows 10, aplicativos e drivers dos dispositivos, acessados através do número de série do equipamento. 

b. Partição oculta no disco rígido contendo a imagem de reinstalação/recuperação do Sistema Operacional Windows 10. 
  
Tal medida tem como objetivo a redução de resíduos após o uso eventual das mídias, já que todos os programas saem pré-instalados 
e pré-configurados de fábrica, e podem ser reinstalados/recuperados a qualquer momento através das ferramentas acima. 
Entendemos portanto que a disponibilização das ferramentas acima, por se tratar de mídia eletrônica, é superior ao exigido no Edital, 
portanto suficiente para atendimento a especificação de mídias físicas. Nosso entendimento está correto? 
  
Não estando de acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o órgão possui um Setor Central de 
manutenção dos equipamentos, entendemos que a Daten pode fornecer 5 mídias para cada lote adquirido, ou  uma mídia para cada 
equipamento em caso de lotes inferiores a 5 unidades, assegurando ainda que, caso no decorrer da garantia dos equipamentos seja 
necessário o envio de mídias complementares, o faremos sem custo adicional. Nosso entendimento está correto? 

R: De acordo com "Partição oculta no disco rígido contendo a imagem de reinstalação/recuperação do Sistema Operacional Windows 
10." 

PERGUNTA 9 - No quesito GARANTIA, determina o seguinte: 
  
“TERMO DE REFERÊNCIA 
2.1 Bens e serviços que compõem a solução 
Notebook Quad Core, 16 GB RAM, RJ-45, USB 3.0, HDMI/VGA, controladora de vídeo embutida, sem HD, com SSD 256 GB 
NVMe PCI-e, tela 15”, sistema operacional Windows 10 Pro, fonte 110V, teclado PT-BR, garantia fabricante 60 meses, novo.” 
 
Neste sentido, esclarecemos que a Intel e a AMD, fabricantes dos processadores especificados, lançam famílias de processadores e 
chipsets a cada ano. Desta forma, o equipamento fabricado no final de 2015 terá um processador diferente do fabricado no final de 
2016, que terá um processador diferente ao final de 2017, e assim sucessivamente. Junto às famílias de processadores são 
atualizados, também, os chipsets e, eventualmente, os padrões de interfaces de HDs, de memórias etc. Desta forma, em nosso 
entendimento, a solicitação de garantia de 60 (sessenta) meses para os equipamentos, apesar de cada vez mais comum nos Editais, 
na realidade, não traz benefícios ao órgão comprador. Via de regra, ao final de 60 (sessenta) meses o equipamento já se encontra 
desatualizado e com um alto grau de obsolescência, gerando desconforto ao servidor e, em última análise, baixa produtividade do 



 

 

mesmo. Assim, a Administração acaba pagando por uma garantia que, se usada, poderá trazer prejuízos maiores ao serviço público. 
Sugerimos, portanto, a alteração do período de garantia para 48 (quarenta e oito) meses. 

R: De acordo em reduzir de 60 para 48 meses. 

PERGUNTA 10 - No quesito ENDEREÇO PARA ENTREGA: 
 
O edital não informa o endereço para entrega dos equipamentos. Podem nós informar? 

R: Local da entrega – Anexo IV (resumo da intenção de registro de preços). 

PERGUNTA 11 – No quesito  EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS ORIGINAIS: 
  
Considerados os relevantes fundamentos lançados antes, esse órgão permitirá, com base na validade reconhecida para a assinatura 
eletrônica em todos os âmbitos (inclusive no processo judicial eletrônico) e também nos dispositivos e na expressa previsão de 
racionalização de procedimentos administrativos da Lei 13.726/2018, que as licitantes interessadas nesse Pregão Eletrônico 
apresentem suas propostas técnicas, de preços e demais documentação, pela via eletrônica, desde que assinada digitalmente 
através da estrutura de chaves pública e privada, dispensando a apresentação desses mesmos documentos pelo meio físico (de 
papel)? 

R: Sim. 

PERGUNTA 12 - No quesito da Nota Fiscal? 
  
O atual processo licita os componentes CPU, Monitor, Teclado e Mouse de forma conjunta (único item). Considerando que os citados 
componentes possuem diferentes classificações fiscais e diferentes tributações, obedecendo o determinado pelo  Artigo 413 Inciso IV 
do regulamento de IPI Decreto 7.212/2010, entendemos que será permitido a emissão da nota fiscal destacando cada componente 
separadamente permitindo que seja aplicada a classificação fiscal e tributação de cada item separadamente, sendo a soma total dos 
itens correspondente ao valor do item licitado.  Está correto nosso entendimento? 

R: Sim. 

 

 

 

 
MARCOS ANDRÉ RIBEIRO JUNIOR 

PREGOEIRO 

 CAU/RJ 
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