
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo nº: 02.00434/2017

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 080/2018

Registro de Preços: nº 039/2018

Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE

COMPUTADORES, visando atender as necessidades da Administração

Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

A Senhora Thaís Moura e a empresa Global Distribuição de Bens
de consumo LTDA, se manifestaram através de e-mail enviado ao
pregoes.sml@gmail.com,  solicitando  esclarecimentos  referente
ao Edital do Pregão Eletrônico de nº 080/2018 SRP Nº 039/2018,
datado  de  19/07/2018,  às  10hs:02min  e  18h:23min.(Horário
local).

A Pregoeira, designada em face dos termos das solicitações em
referência, apresenta os seguintes entendimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que  interposta

tempestivamente pelo senhor ora citada, em conformidade com

edital, senão vejamos:

2.3.  Os pedidos de  esclarecimentos  referentes ao
processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
pregoeiro até o dia, 3 (três) dias úteis anteriores
a  data  fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com;

2.4.  As  consultas  formais  serão  respondidas
diretamente  aos  licitantes  interessados  e
disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,
no campo MENSAGENS, no link correspondente a este
edital.

II – DO QUESTIONAMENTO
      SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES  - SML

Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão
CEP: 76.804-022, Porto Velho/RO

LSGM
1

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregoes.sml@gmail.com


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Em  síntese,  a  Senhora  Thaís  Moura, solicita  o
seguinte: 

“Prezados,
Bom dia.

Seguem esclarecimento abaixo, referente ao PE 80/2018 - PM DE PORTO VELHO:
LOTES 01, 02, 03 e 04

Pergunta  01  –  A  respeito  das  mídias  de  instalação  dos  sistemas
operacionais:
Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, temos por
padrão o envio de 10% das mídias repetidas para cada lote de fornecimento.
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. Dentre estas mídias incluem-se as de reinstalação/recuperação do
sistema operacional, aplicativos e drivers de dispositivos. Entendemos que
esta instituição está de acordo com o fornecimento desta forma, assegurando
que, caso seja necessário o envio de mídias complementares, o faremos sem
custo adicional. Nosso entendimento está correto?

Pergunta 02 - 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?
Em caso do nosso entendimento não está correto, solicitamos orientação de
como será resolvido essa situação.

Pergunta 03 – No quesito garantia dos equipamentos, 60 (sessenta) meses: -
PARA OS LOTES 02, 03 E 04
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 04 (quatro) anos 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
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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.

Pergunta 04 - Quanto à exigência por declaração do fabricante com Tradução
Juramentada, o edital assim estabelece:

“10.6.7. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira
deverão  ser  entregues  acompanhados  da  tradução  para  língua  portuguesa
efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou
registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
10.6.8.  Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou
registrados no Cartório de Títulos e documentos.”

Entendemos que a exigência em questão se restringe, apenas, aos documentos
de habilitação; portanto, para os documentos de comprovação técnica, tais
como: catálogos, prospectos, folders, certificações, testes técnicos etc,
que venham a ser apresentados no bojo da proposta comercial, não se faz
necessária a tradução para a língua portuguesa, posto que o idioma inglês é
o padrão para se descrever os componentes de informática. Está correto o
nosso entendimento?”

Atenciosamente,

E  a  empresa  GLOBAL  DISTRIBUIÇÃO  DE  BENS  DE  CONSUMO  LTDA,
solicita:

“Prezado pregoeiro

Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA., empresa com personalidade
jurídica, sede e foro na Comarca de Dois Irmãos, no estado do Rio Grande do
Sul, CNPJ 89.237.911/0001-40, vem solicitar os seguintes esclarecimentos:

Com fulcro no item 2.3 do edital supra vimos por meio deste respeitosamente
questionar e requerer:

Referente aos item 1

Esclarecimento 01
Edital exige:
11- Monitor de Vídeo
11.7-Tempo de resposta de 5 ms;
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O  equipamento  que  pretendemos  ofertar  possui  tecnologia  IPS  (In-Plane
Switching) que frente a outras tecnologias como a TN(que apresenta taxa de
resposta  5ms  requisitados)  possui  maiores  ângulos  de  visão,  fidelidade
maior  às  cores  de  qualquer  ângulo  e  imagens  mais  claras,  ou  seja,
amplamente superior em diversos requisitos, no entanto o mesmo possui o
tempo de resposta de 6ms(seis milissegundos) entendemos que a oferta de um
equipamento (IPS) que utiliza novas tecnologias traz maiores benefícios
visuais.
Diante  do  exposto  acima  para  que  possam  ser  ofertados  produtos  com
tecnologias recentes dos principais fabricantes(Dell, HP, Lenovo,..), é
necessário  que  se  flexibilize  minimamente  o  tempo  de  resposta  do
equipamento de 5 para 6 milissegundos, entendemos que a aceitação deste
questionamento trará inúmeros benefícios ao usuário, além do órgão adquirir
tecnologias  mais  recentes  em  seus  equipamentos,  está  correto  nosso
entendimento?

Referente aos item 3

Esclarecimento 02
Edital exige:
9- Monitor de Vídeo
9.1.4- Tempo de resposta de 5 ms;

O  equipamento  que  pretendemos  ofertar  possui  tecnologia  IPS  (In-Plane
Switching) que frente a outras tecnologias como a TN(que apresenta taxa de
resposta  5ms  requisitados)  possui  maiores  ângulos  de  visão,  fidelidade
maior  às  cores  de  qualquer  ângulo  e  imagens  mais  claras,  ou  seja,
amplamente superior em diversos requisitos, no entanto o mesmo possui o
tempo de resposta de 6ms(seis milissegundos) entendemos que a oferta de um
equipamento (IPS) que utiliza novas tecnologias traz maiores benefícios
visuais.
Diante  do  exposto  acima  para  que  possam  ser  ofertados  produtos  com
tecnologias recentes dos principais fabricantes(Dell, HP, Lenovo,..), é
necessário  que  se  flexibilize  minimamente  o  tempo  de  resposta  do
equipamento de 5 para 6 milissegundos, entendemos que a aceitação deste
questionamento trará inúmeros benefícios ao usuário, além do órgão adquirir
tecnologias  mais  recentes  em  seus  equipamentos,  está  correto  nosso
entendimento?

Esclarecimento 03
Em relação ao suporte dos equipamentos, com o objetivo de acelerar o tempo
de reparo do produto, entendemos que o atendimento inicial poderá ocorrer
através de contato telefônico (0800), realizado pela contratante, no qual,
com a colaboração da equipe de TI da contratante ou com o próprio usuário
se identificará o problema do equipamento. Caso seja identificado nesta
fase  de  diagnóstico,  a  necessidade  de  troca  de  peças,  será  acionado
imediatamente o atendimento on-site. Está correto nosso entendimento?

Esclarecimento 04
Em relação a Garantia e Suporte, entende-se que o suporte da Garantia deva
cobrir, via contato telefônico, chat e/ou e-mail, perguntas básicas sobre
como realizar a configuração do equipamento, inclusive suporte ao sistema
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operacional e demais softwares instalados em fábrica. Está correto o nosso
entendimento?

(...)

Atenciosamente

Setor de Licitações
www.lfcgoverno.com.br
54 3419 5162
lfc@lfccomercial.com.br

III - DO ESCLARECIMENTO

A princípio devemos esclarecer que a licitação é

um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos

sucessivos  coordenados,  voltada  de  um  lado,  a  atender  o

interesse público, e de outro, a garantir a observância dos

princípios da legalidade, moralidade, isonomia, igualdade, bem

como  todos  os  princípios  que  regem  os  procedimentos

licitatórios,  de  modo  que  todos  licitantes  possam  disputar

entre si, a participação em aquisições e contratações que as

pessoas jurídicas de direito público entendam realizar com os

particulares.

Diante  dos  fatos  arguidos enviamos  os

questionamentos  para  a  Assessoria  Técnica  Especializada  de

Tecnologia da Informação, e em resposta nos enviou conforme

abaixo:

Relatório nº 408/2018

Referente aos questionamentos da licitante Thaís

Moura:
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O  primeiro  questionamento  trata  de  intensão  de

reduzir  resíduos  sólidos,  o  que  se  faz  oportuno

devido  à  urgência  de  aplicações  às  políticas  de

prevenção  e  conservação  do  meio  ambiente  tão  em

voga, notadamente ao sentido da Lei nº 12.305/10, a

Politica Nacional de Resíduos Sólido que prevê a

redução na geração de resíduos (Art. 7º, II), tendo

como  proposta  a  prática  de  hábitos  de  consumo

sustentável. Desta forma, as empresas concorrentes

estão autorizadas a entregar apenas 10% das mídias

repetidas  para  cada  lote  de  fornecimento,

respeitando o prazo máximo de 24 horas úteis para o

fornecimento  de  mídias  repetidas,  sem  ônus

adicional, contadas a partir do comunicado formal

desta necessidade feito pela PMPV, como estipulado

para  os  atendimentos  nos  tópicos  “Garantia,

Assistência  Técnica  e  Atendimento”  constante  o

Edital  PE  Nº  080/2018,  fls  633-680.  Para  o

questionamento  02,  que  levanta  dúvida  quanto  ao

preenchimento  da  nota  fiscal,  informamos,

objetivamente,  que  poderá  ser  elaborada  notas

separadamente  ou  em  conjunto,  mas  neste  caso,

discriminando item a item. O questionamento 03 que,

por  sua  vez,  trata  do  prazo  de  garantia  dos

equipamentos,  5  anos, foi  definido  pela

Coordenadoria  de  Tecnologia  da  Informação  e

Pesquisa CMTI, sendo este o setor competente pelas

deliberações  que  implicam  o  funcionamento  e

configurações  dos  ativos  de  informática  desta

municipalidade  conforme  com  suas  convicções,  não

cabendo, nesta ocasião, revê-las.

Por  fim,  o  quarto  questionamento,  tratando  da

possibilidade  de  fornecer  os  documentos  de

habilitação no idioma inglês, não é razoável, pois
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todos os documentos serão analisados. Assim sendo,

seguem válidos os termos do Edital.

(…).

Referente a empresa Global Distribuição de Bens de

consumo LTDA:

(…).

Inicialmente  a  referida  empresa  solicitou,

referente ao monitor, flexibilização do requisito

“Tempo de resposta de 5 ms”, para 6 milissegundos,

sob  o  argumento  de  que  esta  relativação  traria

inúmeros  benefícios  aos  usuários.  Contudo,  a

empresa  não  apresentou  estudos  ou  laudos  que

comprovem as alegações, desta forma, permanece a

exigência supra.

Quanto  aos  pontos  03  e  04  que  suscita  o

solicitante,  atendimento  inicial  e  contato  via

telefone,  chat  e/ou  e-mail,  informamos  que  são

meios de contatos estipulados, principalmente, para

dar maior celeridade à abertura de chamados em caso

em que haja a necessidade de substituição de peças

(atendimento  on-site)e,  eventualmente,  para  a

resolução de problemas básicos a serem definidos

pela CMTI.

Raniéri Salomão Pereira

Assessor Técnico de Tecnologia da Informação
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IV – DA CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  prestamos  os  devidos  esclarecimentos  e

assim permanecendo inalterada o instrumento convocatório, bem

como a data e horário para a realização da licitação. 

Porto Velho/RO, 23 de julho de 2018.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML
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