
ESCLARECIMENTO IV 
 

Brasília, 05 de outubro de 2009. 
AOS INTERESSADOS. 
 
REFERÊNCIA: PREGÃO 35/2009 
 
Proc. nº: 23000.005159/2009-62 
 
ASSUNTO: Respostas aos Questionamentos. 
 

Prezados Senhores interessados, 
 

Em resposta ao questionamento formulado por empresa interessada em participar da licitação em 
referência, informamos o que segue: 

 
PERGUNTA: 

[...] 
1.No Anexo 1 – Termo de Referência – Encarte “A”, Lotes 01 e 02, no item 

3.9 é exigido “Monitoração das velocidades dos coolers do processador e 

do sistema (gabinete), das temperaturas do processador e do gabinete 

(sistema) e da tensão utilizada pela fonte do computador”. A BIOS de 

equipamentos de primeira linha não demonstram a velocidade do 

ventilador, ela apenas monitora seu status, porém, não apresenta as 

rotações. Dessa forma, é possível verificar se o cooler está funcionando 

normalmente ou não. Sendo assim, entendemos que, podemos ofertar 

equipamentos com monitoramento do status do cooler, sem informar o 

número de rotações, haja vista se trratar de característica de BIOS 

genéricas. Nosso entendimento está correto? 

2.No Anexo 1 – Termo de Referência – Encarte “A”, Lotes 01 e 02, no item 

10.12 é exigido “O gabinete deverá estar protegido contra acesso indevido 

através de lacre do tipo cadeado”. 

Os microcomputadores da HP utilizam a tecnologia solenóide para 

proteção contra roubo ou furto, agindo como sensor de cobertura e fecho 

do chassi. Como é de conhecimento geral essa tecnologia é desenvolvida 

para aplicações de alta segurança, atuando de forma eletromagnética, 

sendo que a senha para desativação é enviada ao email cadastrado 

durante o registro inicial. Dessa forma entendemos que essa tecnologia 

atende ao exigido no edital, nosso entendimento está correto? 

3.E por fim, no anexo 1 – Termo de Referência – Encarte “A”, Lotes 01 e 

02, nos itens 7.11 e 10.9 respectivamente são exigidos “Deverá possuir os 

seguintes acessórios: Cabo de alimentação CA de, no mínimo, 3 metros, 

cabo de conexão de vídeo ao monitor de vídeo e manual do usuário” e 

“Além disso, o cabo de força deverá ser de 03 metros, sendo admitido o 

uso de cabo extensor tipo cachimbo”. Cabe ressaltar que no item 10.8 é 

mencionado: “Deverá possuir todos os cabos lógicos e cabo de 

alimentação CA de, no mínimo, 1,8 metros para operação do sistema”. 



Sabe-se que o padrão de mercado para comprimento de cabos de 

conexão, alimentação e lógicos é, de até 1,8 metros. Sendo assim, 

entendemos que devemos considerar para todos os cabos, o tamanho 

informado no item 10.8 do edital. Nosso entendimento está correto? 
PERGUNTA 05: 
Entendemos , que caso decorrido o prazo determinado 
para emissão formal do Termo de Aceite Definitivo, sem 
que haja expressa rejeição ou comunicação de falhas 
e/ou inadequação, a Contratada poderá considerar que 
todo o objeto da licitação foi aceito sem restrições, 
não havendo mais nada a reclamar. Esse entendimento 
está correto? 
[...] 
 

RESPOSTA: 

Por tratar-se de assunto referente ao Termo de Referência, Anexo I, este Pregoeiro encaminhou cópia 
do questionamento à Coordenação Geral de Infraestrutura/DTI, deste Ministério, para que a mesma se pronunciasse 
sobre o pleito, tendo se manifestada nos termos de memorando, conforme transcrição abaixo: 

 [...] 
Em resposta ao memorando nº. 117/2009-CPL/CGCC/SAA/SE/MEC, e ao pedido 
de esclarecimento, referente ao Processo 23000.005159/2009-62, temos a informar 
que: 
 
Pergunta 1 
Em resposta, o entendimento está correto. 
  
Pergunta 2 
Em resposta, o entendimento está correto. 
 
Pergunta 3 
Em resposta, o entendimento não está correto, no Termo de referência – Encarte A 
– Lote 1 – Item 1 e 2, subitem 7.11 e 10.8 e, Lote 2 – Item 3 e 4, subitem 7.11 e 
10.8, devem estar em consonância com o subitem 10.9 conforme errata 
encaminhada a CPL, portanto, deverá ser cumprido o subitem 10.9. 
 
Pergunta 5 por e-mail 
Em resposta, o entendimento não está correto, conforme Termo de Referência, 
Item 8, é necessário e deverá ser emitido o TAD dentro do prazo estabelecido, 
inclusive para que possa executar o pagamento, devendo ainda o licitante estar 
atento ao Item 4 e Item 6 do referido Termo. 
[...] 

Portanto, o Pregoeiro divulga a todos os interessados, embasado em informações acima transcrito, 
encaminhado pela Área Técnica, referente à indagação feita. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

CLEUBER LOPES ALVES 
Pregoeiro 
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