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

Processo nº: 02.00026/2018 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 085/2018

Registro de Preços: nº 041/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL

PERMANENTE DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, DATA SHOW E SUPORTE TRIPÉ

PARA  DATA  SHOW/PROJETOR  MULTIMÍDIA),  visando  atender  as

necessidades  da  Administração  Pública  Direta  e  Indireta  do

Município de Porto Velho.

A Senhora Daiana Reis, a empresa GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS
DE CONSUMO LTDA e a PORT. INFORMÁTICA, manifestaram-se através
de e-mail  enviado  ao  pregoes.sml@gmail.com,  solicitando
esclarecimentos referente ao Edital do Pregão Eletrônico de nº
085/2018 SRP Nº 041/2018, datado de 03/08/2018.

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.
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II – DO QUESTIONAMENTO

• Em síntese, a senhora Daiana Reis solicita o seguinte: 

“Solicitação de Esclarecimentos (MÍDIAS) PE Nº 85/2018 -
PM DE PORTO VELHO - Lote - 1. (PID - 0445-18).

Prezados (as) Senhores (as),

Boa Tarde.

Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de enviar, com
a  brevidade  que  a  situação  requer,  respostas  aos
questionamentos abaixo:

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?

Atenciosamente,”

• 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:
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Referente ao item 1 - Notebook desempenho avançado.

Esclarecimento 01
Edital exige
-PROCESSADOR
2.1-Processador de Ultima geração à data de publicação do
edital, no mínimo 2 (dois) núcleos com frequência mínima
de
2.3  GHz,  com  cache  de  no  mínimo  4  (quatro)  Mbytes,
barramento mínimo de 1333 MHz ou Bus Speedy de mínimo de
5,0 GT/S,
compatível  com  aplicação  de  64  bits,  com  suporte  a
aumento  de  desempenho  do  processador  e  Tecnologia  de
virtualização,
Gráficos integrados

É de domínio público que a geração de processadores Intel
seria está em transição da 7º para 8ª, as características
desta última geração sofreram alterações  em comparação a
sua antecessora,
Os novos processadores apresentam 04 núcleos ao invés dos
02 como na geração anterior, além de uma memória Cache
maior, segundo o fabricante eles são 15% mais rápidos que
a sétima geração.
Apesar  de  diversas  melhorias  os  processadores  da  8º
geração apresentam frequência menor, no entanto garantem
um desempenho muito superior ao seu antecessor, conforme
o comparativo abaixo:

Processador Intel Core i7-7500U Pontuação de 5.188
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-
7500U+%40+2.70GHz&id=2863

Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz Pontuação de 8.218
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-
8350U+%40+1.70GHz&id=3150

No  descritivo  utilizado  no  termo  de  referência  fica
evidente que o processador utilizado como referência foi
o Intel Core i7-7500U da 7ª geração, diante do exposto e
sabendo que processadores da 8º geração proporcionam um
melhor desempenho para as máquinas, entendemos que serão
aceitos equipamentos que possuam processadores Intel Core
i5-8350U da 8 ª geração mesmo com frequência menor ao
solicitado, no entanto que comprovadamente apresentem um
desempenho  superior  conforme  demonstrado,  está  correto
nosso entendimento?

Esclarecimento 02
Em relação ao suporte dos equipamentos, com o objetivo de
acelerar o tempo de reparo do produto, entendemos que o
atendimento inicial descrito no item 20.9, 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,
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será acionado imediatamente o atendimento on-site. Está
correto nosso entendimento?

Esclarecimento 03
Em  relação  a  Garantia  entende-se  que  o  suporte  deva
cobrir,  via  contato  telefônico,  chat  e/ou  e-mail,
perguntas básicas sobre como realizar a configuração do
equipamento, inclusive suporte ao sistema operacional e
demais softwares instalados em fábrica. Está correto o
nosso entendimento?

Referente ao item 2 – Datashow

Esclarecimento 04
Edital exige:
Conexões Entradas: (1) SVideo; (1) Composite Vídeo; (1)
USB tipo B ou USB (Tipo Mini B); (1) HDMI ou (1) VGA;

É de amplo conhecimento que conexões do tipo SVídeo estão
obsoletas no mercado, a grande maioria dos fabricantes
atualmente  não  disponibilizam  a  mesma  em  seus
equipamentos,
Afim de ampliar a competitividade entendemos que serão
aceitos equipamentos mesmo que não possuam tal conexão,
está correto nosso entendimento?

Esclarecimento 05
Edital exige:
Ruído: mínimo 35db(típico) e máximo 35dB (típico)

Acreditamos que houve um equívoco no descritivo acima,
pois o mesmo não deixa qualquer margem entre o mínimo e o
máximo, Afim de ampliar a competitividade no certame e
consequentemente acarretando uma maior economia ao órgão,
entendemos  que  serão  aceitos  equipamentos  com  Ruído
máximo de 38dB, está correto nosso entendimento?

O  interesse  público  é  satisfeito  na  medida  em  que  a
competição  acirrada  propicia  a  obtenção  da  melhor
proposta. Ademais, a competitividade assegura que todos
os licitantes sejam beneficiados por idêntica condição.
Por assim, em se tratando de competitividade, o art. 3º
da Lei nº 8.666/93, elucida, in verbis:

"Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância
do  princípio  constitucional  da  isonomia,  a  seleção  da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada
e  julgada  em  estrita  conformidade  com  os  princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade
administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos".

Portanto, em sede de matéria licitatória, a definição do
objeto licitado deverá ser precisa, suficiente e clara,
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes
ou  desnecessárias,  limitem  a  competição,  sendo,
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terminantemente,  vedado  aos  agentes  públicos,  admitir,
prever,  incluir  ou  tolerar,  nos  atos  de  convocação,
cláusulas  ou  condições,  que  comprometam  ou  frustrem  o
caráter competitivo da licitação.

Informamos ainda que tal esclarecimento é de fundamental
importância para a definição do produto a ser ofertado e
desta  forma  requeremos  a  observância  ao  Parágrafo  1º,
Artigo  12,  do  Decreto  Presidencial  3.555/2000,  que
determina:
Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para
recebimento  das  propostas,  qualquer  pessoa  poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão.
§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo
de vinte e quatro horas. (Grifo nosso)

Atenciosamente”

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

• Empresa PORT. INFORMÁTICA, questiona:

“Prezado pregoeiro e comissão de licitação,

Referente  ao  PRE  85/2018  Aquisição  de  materiais
permanentes e equipamentos, gentileza manifestarem quanto
a solicitação abaixo.

No  termo  de  referencia  do  Item  02  –  especificação  do
material – é solicitado que o equipamento Datashow, tenha
a seguinte especificação - “S-VIDEO”.
Sugerimos que seja feita a exclusão da solicitação de
conexão S-Vídeo, pois se trata de uma conexão obsoleta e
não há relevância nos equipamentos atuais, que utilizam
principalmente as conexões HDMI, VGA e vídeo composto,
não criando assim nenhum contratempo ao desempenho no uso
do referido vídeo projetor, ou informar se serão aceitos
equipamentos que não possuam essa interface.
6 - Garantia: 6.7-O prazo máximo para que se inicie o
atendimento técnico será de 01 (um) dia útil, contado a
partir do momento em que for realizado o chamado técnico
devidamente formalizado.
Devido ao curto prazo solicitado, gostaria de saber ser
poderia ser estendido para no mínimo 48hr.

Aguardo breve retorno, obrigado.”

III - DO ESCLARECIMENTO
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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,  considerando  que  a

resposta  não  depende  da  pregoeira  e  são  de  conhecimento  e

competência  da  ATESP/TI,  desta  feita  os  autos  foram

encaminhados para Atesp/TI, em vista do que dispõe o art. 7º

da  Lei  Complementar  n.  654/2017,  pelo  qual  compete  a  essa

Assessoria  Técnica  Especializada  a  análise  e  emissão  de

parecer  técnico  acerca  de  TI,  e  considerando  que  o

esclarecimento versa sobre quesitos técnicos,  o que induz à

inafastável necessidade de melhor análise dos fatos suscitados

em decorrência da natureza técnica, in verbis:

Memorando n. 004/ATESP/SML                Porto
Velho, 07 de agosto de 2018.

À

Sra. Lidiane Sales Gama de Morais  

Pregoeira/SML

  Senhora Pregoeira, 

Em  relação aos  pedidos de  esclarecimentos
elaborado pelos licitantes interessados no SRP - Pregão
Eletrônico nº 085/2018/SML/PMPV, a Global Distribuição de
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Bens,  DATEN e PORT INFORMÁTICA, encaminhados para esta
Assessoria na data 03.08.2018, comunicamos que tratam de
matérias  na  qual  há  necessidade  de  manifestação  da
Coordenadoria  Municipal  de  Tecnologia  da  Informação,
Comunicação e Pesquisa.

Diante deste entendimento, encaminhamos os
auto no dia 07.08.2018 para análise e parecer da CMTI.
Desta forma, permanecemos aguardando a resposta.  

Atenciosamente, 

Raniéri Salomão Pereira 
Assessor Técnico de Tecnologia da Informação

Portanto  com vistas  a  melhor  instruir  a  reposta

quanto ao questionamento ora mencionado, já que a licitação

tem como interessada a Coordenadoria Municipal de Tecnologia

da  Informação,  comunicação  e  Pesquisa  –  CMTI,  a  qual  é

responsável  pelas  soluções  técnicas  ali  adotadas,  onde

qualquer interveniência desta pregoeira, sem o devido respaldo

técnico poderia trazer prejuízos à Administração, desta feita

suspendemos  o  certame  por  prazo  indeterminado.  OUTRAS

INFORMAÇÕES:  Segunda-feira  a  sexta-feira  nos  horários  de

08:00hs  às  14:00hs,  telefones:  (69)  3901-3639,

p  regoes.sml@gmail.com.

III – DA CONCLUSÃO

Desta feita, primando pelos princípios e dispositivos

legais aplicáveis ao feito, bem como ao próprio Edital de Li-

citação e diante do exposto decidimos SUSPENDER por prazo in-

determinado o mencionado certame

Porto Velho/RO, 10 de agosto de 2018.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML
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