
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 empresa  POSITIVO TECNOLOGIA S.A., manifestou através de e-
mail  enviado  ao  pregoes.sml@gmail.com,  solicitando
esclarecimento referente ao Edital do Pregão Eletrônico de nº
080/2018 SRP Nº 039/2018, datado de 18/10/2018, às 16hs:43min
(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
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Em síntese, a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A.,
solicita o seguinte: 

COM-AT 0432/2018 
Manaus, 18 de outubro de 2018. 

À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018 

Prezados Senhores, 

Com  relação  ao  edital  em  referência,  solicitamos  os
seguintes esclarecimentos: 

1. Em consonância com a preocupação global de redução de
resíduos,  temos  por  padrão  o  envio  de  5%  das  mídias
repetidas para o lote de fornecimento. Tal medida tem
como objetivo a redução de resíduo após o uso das mídias
já que todos os programas saem pré-instalados e pré-
configurados de fábrica. Dentre estas mídias inclui-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,  a  CONTRATADA  o  fará  sem  custo
adicional. Nosso entendimento está correto?

2. No ANEXO I DO EDITAL - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
(MODELO DE PROPOSTA) – Item 3 - é solicitado:  “14.5-
Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers
e  outros  softwares  fornecidos  com  o  equipamento,  com
exceção  do  software  de  gerenciamento,  deverão  ser
compatíveis  com  os  seguintes  sistemas  operacionais:
Windows  7  Professional,  Windows  8.1  Profissional,
Windows  10  Profissional  e  Linux  Kernel  2.6.20  ou
superior.”. Processadores da Intel (7ª geração – Kaby
Lake  e  8ª  Geração  Coffee  Lake)  não  possuem
compatibilidade garantida pela Microsoft com os Windows
7 e 8.1, conforme está sendo exigido em edital. Por mais
que a licença do Windows 10 Pro permita downgrade, um
equipamento que possua processador da geração Intel Kaby
Lake ou Coffee Lake não é compatível com estas versões
anteriores.  Este  problema  de  compatibilidade  já  foi
percebido por alguns usuários e respondido pela própria
Microsoft conforme pode ser verificado no seguinte link:
https://support.microsoft.com/enus/help/4012982/the-
processor-isnotsupportedtogetherwiththe-windowsversion-
that- . Diante do exposto, para que não haja restrição
na participação de licitantes com microcomputadores que
possuam a geração de processadores Intel (Kaby Lake ou
Coffee Lake), sabendo também que a Prefeitura de Porto
Velho  tem  interesse  em  receber  equipamentos  atuais,
entendemos que não será exigido HCL para o para Windows
7 e 8.1. Está correto o nosso entendimento?
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3. No ANEXO I DO EDITAL - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
(MODELO DE PROPOSTA) – Item 3 - é solicitado: “3-VIDEO -
3.1-Uma  controladora  de  vídeo  gráfica  no  padrão  PCI
Express  ou  integrada  ao  chipset  ou  processador  do
microcomputador,  clock  de  processamento  mínimo  de
1150Mhz,(...)”. “5.1-De geração mais recente à data de
publicação  do  documento  (AMD,  Intel  ou  similar),  no
mínimo 4 (quatro) núcleos com frequência mínima de 3.4
GHz  ou  superior,  com  cache  de  no  mínimo  4  (quatro)
Mbytes, barramento mínimo de 1866 MHz ou Bus Speedy de
8,0 GT/S ou superior, compatível com aplicação de 64
bits, com suporte a aumento de desempenho do processador
e  Tecnologia  de  virtualização,  Gráficos  integrados,
(...). Para  as  licitantes  que  irão  ofertar  os
processadores  Intel,  a  geração  mais  recente  é  a  8ª
geração Coffee Lake, sendo que os únicos processadores
que  atendem  as  especificações  solicitadas  são  os
processadores  i5  e  i7  da  série  K.  A  série  “K”  é
utilizada  geralmente  por  gamers,  pois  a  CPU  tem  o
multiplicador  destravado  e,  com  isso,  o  usuário  pode
aumentar  o  clock  do  processador  e  ter  um  ganho
significativo  em  desempenho.  Por  esta  característica
estes processadores possuem um valor muito elevado em
comparação  aos  processadores  de  uso  corporativo.  Em
consulta  a  ark.intel.com,  pode  ser  verificado  que  a
especificação  que  está  sendo  solicitada  pode  ser
atendida plenamente com o processador de 7ª Geração Core
i5-7600  https://ark.intel.com/pt-
br/products/97150/Intel-Core-i5-7600- Processor-6M-
Cache-up-to-4_10-GHz,  com  4  (quatro)  núcleos  com
frequência base de 3.5 GHz até 4.10 GHz (turbo max),
cache  de  6  (seis)  Mbytes,  Bus  Speedy  de  8,0  GT/S,
compatível com aplicação de 64 bits, e Tecnologia de
virtualização  e  Gráfico  integrado  HD  Intel®  630  com
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica de 1,15GHz.

a) Tendo em vista que a grande maioria dos processadores
comumente  adotados  no  mercado  governo/corporativo  não
são  da  série  “K”,  entendemos  que  para  garantir  a
economicidade do certame, será aceito processador de 7ª
Geração  Core  i5-7600,  com  4  (quatro)  núcleos  com
frequência base de 3.5 GHz até 4.10 GHz (turbo max),
cache  de  6  (seis)  Mbytes,  Bus  Speedy  de  8,0  GT/S,
compatível com aplicação de 64 bits, e Tecnologia de
virtualização  e  Gráfico  integrado  HD  Intel®  630  com
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica de 1,15GHz.
Está correto o nosso entendimento? 

b) Caso negativo, entendemos que todos os fornecedores
com  Intel,  obrigatoriamente  deverão  fornecer  a  8ª
geração  que  é  a  mais  recente,  atendendo  todas  as
características  do  Edital.  Está  correto  o  nosso
entendimento? 

4. O item 11.6 do Anexo II, estabelece: “O CONTRATADO se
compromete a realizar até duas movimentações da solução
de armazenamento de dados dentro do ambiente da CMTI sem
ônus  adicional  ou  perda  de  garantia.”.  Solicitamos
esclarecer:
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a) Entendemos que nesta atividade não estarão inclusos
na migração arquivos e documentos de cunho pessoal, tais
como:  vídeos,  fotos,  imagens,  músicas,  etc.  Nosso
entendimento está correto? 

b) Para melhor precificar o projeto, favor nos informar
qual o volume médio de Backup (copias de arquivos) de
cada equipamento (ex. 10GB por equipamento).

5. Conforme o ANEXO II, subitem 11.9 temos “Caso haja 03
(três)  chamadas  para  problemas  da  mesma  natureza,  no
mesmo  equipamento,  em  um  período  de  30  dias,  o
fornecedor deverá substituir o equipamento por um novo
de igual configuração ou superior;”

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? 

6.  Conforme  Anexo  II  –  Termo  de  referência,  para  os
itens  01,  03  e  04  temos:  “O  atendimento  no  período
coberto  pela  garantia  descrita  acima  deverá  ser
realizado,  no  máximo,  em  48  horas  úteis  contadas  a
partir do comunicado formal de defeito”. Para minimizar
o  tempo  de  indisponibilidade  dos  equipamentos  que
apresentaram defeito, é prática de mercado realizar um
pré diagnóstico por telefone imediatamente no momento de
abertura do chamado, a fim de reestabelecer o estado
funcional do equipamento ou identificar qual a peça que
apresentou defeito e precisa ser substituída. Entendemos
que,  ao  realizar  este  tipo  de  atendimento  estaremos
cumprindo o TEMPO DE ATENDIMENTO que é de até 48 horas /
2 dias úteis. E, caso seja necessária a substituição de
peças,  estaremos  direcionando  um  técnico  para
atendimento on-site em até 5 dias úteis. Está correto
nosso entendimento?

7. 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
semicondutores,  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,
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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.

8. O Governo aprovou a Emenda Constitucional Nº 87, de
16 de Abril de 2015 que trata das novas alíquotas de
impostos  sobre  operações  relativas  à  circulação  de
mercadorias entre os estados que tiveram efeito a partir
do  dia  1º  de  Janeiro  de  2016.  Art.  2º  O  Ato  das
Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar
acrescido  do  seguinte:  "Art.  99
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Const
ituicao.htm#adctart99).  Para  efeito  do  disposto  no
inciso VII do § 2º do art. 155, no caso de operações e
prestações  que  destinem  bens  e  serviços  a  consumidor
final  não  contribuinte  localizado  em  outro  Estado,  o
imposto  correspondente  à  diferença  entre  a  alíquota
interna  e  a  interestadual  será  partilhado  entre  os
Estados de origem e de destino, na seguinte proporção:
I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o
Estado  de  destino  e  80%  (oitenta  por  cento)  para  o
Estado de origem; II - para o ano de 2016: 40% (quarenta
por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por
cento) para o Estado de origem; III - para o ano de
2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino
e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem; IV -
para  o  ano  de  2018:  80%  (oitenta  por  cento)  para  o
Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado
de origem; V - a partir do ano de 2019: 100% (cem por
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cento) para o Estado de destino.". Considerando que este
edital é um registro de preço com validade de 12 meses e
os pedidos serão colocados no decorrer desses 12 meses,
isso implica que parte dos equipamentos serão fornecidos
em  diferentes  faixas  de  imposto  sob  essa  nova
legislação. Então é possível de verificar que parte dos
equipamentos serão adquiridos na quarta faixa, ou seja,
80% para o Estado de destino e 20% para o Estado de
origem. Já outra parte dos equipamentos será fornecida
na  quinta  faixa,  de  100%  para  o  Estado  de  destino.
Portanto, para uma correta precificação de acordo com a
nova legislação vigente, é necessária a informação de
quantos equipamentos terão seu pedido de compra colocado
no ano de 2018 e quantos terão seu pedido de compra
colocado no ano de 2019. Assim sendo, solicitamos uma
estimativa  percentual  de  quantas  máquinas  serão
compradas em 2018 e quantas ficarão para 2019. 

9. Sobre faturamento de monitor item 04 – 239 unidades,
solicitamos esclarecer:

a) Considerando que algumas empresas possuem matriz e
filial  com  a  mesma  raiz  de  CNPJ,  entendemos  que  o
licitante  vencedor  poderá  OPTAR  por  faturar  os
equipamentos  que  são  objeto  deste  Pregão,  tanto  pela
matriz  como  pela  filial  e  será  considerado  como
participante do Pregão unicamente a PESSOA JURÍDICA da
licitante. Nosso entendimento está correto? 

b) Caso o entendimento em relação à questão (1) esteja
correto, será necessário o envio de toda a documentação
de habilitação de ambos CNPJ´s (matriz e filial)? 

Quaisquer informações sobre os questionamentos deverão
ser  dirigidas  à  Analista  de  Propostas  Luciane  e
Jurandir,  nos  telefones  (41)  2118-7486  /  7488,
respectivamente, assim como que a resposta poderá ser
enviada  nos  e-mails:  lutadra@positivo.com.br  ou
jurandirt@positivo.com.br. 

Atenciosamente, 
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. 

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
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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, pelo qual esclareceu que:

• Em relação ao item 1: RESPOSTA CMTI: O entendimento está
correto, desde que os drivers e o conteúdo das mídias
esteja  disponível  via  Internet,  através  de  Site
próprio(no caso de aplicativos e drivers de dispositivos)
ou através de solução própria, no caso de recuperação
/reinstalação de sistema operacional.

• Em relação ao item 2: RESPOSTA CMTI: Necessário que todos
os computadores novos já venham com o sistema Operacional
Windows 10 Profissional de acordo com   “14.5 Windows 10
Profissional“, onde a recomendação da Microsoft do uso
desta  versão  de  sistema  operacional  devido  à
compatibilidade dos processadores.

• Em relação ao item 3: RESPOSTA CMTI: Segue resposta a
alínea a) a pedido da Empresa
Salientamos  que  os  computadores  do  Item  3  serão
utilizados  para  desenvolvimento  de  software,
virtualizações e outros testes, atividades que necessitam
de uma configuração mais robusta; a adição da frase “De
geração mais recente à data de publicação do documento”
foi inserida para que o equipamento tenha a configuração
mais  recente  possível.  Apesar  do  processador  i5-7600
possuir configuração de acordo com o pedido, já existe
geração mais nova de processadores, e como o propósito
desta  aquisição  é  tornar  o  parque  atualizado  para  o
desenvolvimento  de  novos  softwares,  faz-se  necessário
que  o  equipamento  seja  o  mais  recente  possível.
Salientamos  que  as  configurações  presentes  nas
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descrições  técnicas  são  valores  de  referência,  e  o
fornecedor  poderá  ofertar equipamento igual ou superior
ao descrito. 
Segue resposta a alínea b) a pedido da Empresa
O entendimento da alínea "b" portanto está correto

• Em relação ao item 4: RESPOSTA DA ATESP/TI: No tocante à
questão  4  supradita,  ressaltamos  que  fomos  informados
pelo Diretor do Departamento de Qualidade e Governança de
TI –  DQG/CMTI/SGG, que esse item, o 11.6, refere-se a
transferência do HD em caso de substituição de máquina.
Caso o computador venha a dar problema, a fim de não
haver  perda  de  garantia  pela  necessidade  de  abrir  a
máquina, a transferência do HD (unidade de armazenamento
de dados)  da máquina defeituosa para outra máquina de
igual  configuração,  deverá,  após  realização  do  pedido
feito pela CMTI, ser executada pela CONTRATADA.

• Quanto  aos  questionamentos  5  e  6,  advertimos  que  não
devem prosperar, pois não há razões para alteração do
edital, tendo em vista que as características constantes
atendem  às  necessidades  da  Secretaria  Solicitante.
Ademais as especificações consignadas podem ser atendidas
por, no mínimo, três marcas/fabricantes no mercado.
 

• Em  relação  aos  itens  7  e  8:  RESPOSTA  DA  PREGOEIRA:
informamos  que  o  Pregão  Eletrônico  supracitado  é  um
registro de preços, que é um sistema utilizado pelo Poder
Público  para  aquisição  de  bens  e  serviços  em  que  os
interessados concordam em manter os  preços  registrados
pelo  “órgão gerenciador”. Estes preços são lançados em
uma “ata de registro de preços”, que terá validade por 12
(doze)  meses,  visando  as  contratações  futuras,
obedecendo-se  as  condições  estipuladas  no  ato
convocatório da licitação. A respeito de estimativa de
quantidade a ser adquirida, dependerá da necessidade da
Administração.

• Em relação ao item 9: RESPOSTA DA PREGOEIRA: Informamos
que o licitante tem que atender o que diz o inciso II do
item 10.6.4, do Edital:

10.6.4  -  A  documentação  deverá  ser  apresentada  em
original  ou  por  meio  de  qualquer  processo  de  cópia,
exclusivamente autenticada por Tabelião de Cartório de
Notas  ou  Servidor  da  Superintendência  Municipal  de
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Licitações  –  SML,  mediante  apresentação  dos  originais
para conferência, sendo que as certidões emitidas pela
Internet somente terão validade após a verificação “on
line” por membro da equipe de apoio ou pela Pregoeira,
devendo, ainda, ser observado o seguinte:

II. Se o licitante for a matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz ou, se for a filial,
todos  os  documentos  deverão  estar  obrigatoriamente  em
nome desta, exceto aqueles que pela própria natureza,
comprovadamente,  forem  emitidos  somente  em  nome  da
matriz. A referida comprovação, que é obrigatória, é de
exclusiva responsabilidade do licitante.(grifo nosso).   

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 outubro de 2018.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML
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