
ESCLARECIMENTO VII 
 

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) Na página 18 item 19.1.3.. cita: “os órgãos autorizados (“carona”) não poderão 
adequar o objeto pretendido à Ata, alterando especificações, características, 
periodicidade, freqüência na execução, prazos de recebimento, quantitativos, 
métodos, etc., por mínimas que possam parecer, para sanear suas necessidades; e 
em caso de autorização de “Adesão” o Órgão Gerenciador disponibilizará cópia do 
Edital, da Ata, e da proposta do licitante.” 
Entendemos que a compra dos equipamentos ofertados ao pregão em referência 
será centralizada, ou seja, através de um único órgão. Nosso entendimento está 
correto?  
 
2) Na página 25 item 4.1. cita: “A aquisição dos equipamentos será na medida 
exata em que surgirem as demandas do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos 
ÓRGAOS PARTICIPANTES”.  
Entendemos que os órgãos participantes deste Pregão serão somente os listados no 
Encarte E, página 52 do edital. Nosso entendimento está correto? 
 
3) Na página 28 item 6.2.4 do Edital descreve: "Considerar-se-á entregue em 
definitivo, quando da satisfação de todas as fases do item 5 do atendimento aos 
requisitos deste item, da verificação de a toda a documentação dos equipamentos, 
com garantia de que está “Pronto para o Uso” e com a entrega atestada pelos 
técnicos dos órgãos designados para esse fim específico, de acordo com os termos 
do artigo 67 da Lei de Licitações e onde será emitido o Termo de Aceite 
Definitivo, conforme modelo do Encarte “C”, deste Termo de Referência.".  
Entendemos que não será solicitada a instalação física dos equipamentos do LOTE 
01 e LOTE 02, ficando de responsabilidade da CONTRATANTE a instalação dos 
mesmos. Está correto o nosso entendimento? 
 
4) Na página 28 item 6.2.4 do Edital descreve:"Considerar-se-á entregue em 
definitivo, quando da satisfação de todas as fases do item 5 do atendimento aos 
requisitos deste item, da verificação de a toda a documentação dos equipamentos, 
com garantia de que está “Pronto para o Uso” e com a entrega atestada pelos 
técnicos dos órgãos designados para esse fim específico, de acordo com os termos 
do artigo 67 da Lei de Licitações e onde será emitido o Termo de Aceite 
Definitivo, conforme modelo do Encarte “C”, deste Termo de Referência.".  
Entendemos que a responsabilidade pela instalação física dos equipamentos do 
ITEM 06 será da CONTRATANTE. Está correto o nosso entendimento? 
 
5) No Encarte A, Lotes 01 e 02, subitem 7.8 é solicitado: “Deverá possuir as 
seguintes teclas: auto-ajuste, esquerda/direita, Menu (OK), Liga/Desliga, 
Acima/Abaixo”. 
A grande maioria dos fabricantes de monitores não disponibiliza em seus produtos 
as teclas “esquerda/direita”  uma vez que este ajuste de posição pode ser realizado 
através de outras teclas, utilizando-se as funcionalidades OSD (On Screen 
Display), especialmente desenvolvidas para não haver a necessidade de diversas 
teclas no painel do monitor. Levando em consideração que as teclas de ajuste 



“esquerda/direita” não interferem na funcionalidade do equipamento, e com o 
objetivo de aumentar a competitividade no certame, entendemos que se ofertarmos 
um produto que permita o ajuste da posição horizontal da imagem através dos 
recursos OSD, e que atenda as demais funcionalidades solicitadas no edital, 
estaremos atendendo ao solicitado. Nosso entendimento está correto? 
 
6) No Encarte A, Lotes 01 e 02, subitem 7.8 é solicitado: “Para o 
microcomputador e o monitor de vídeo, deverá ser comprovada a adequação à 
norma “FCC-B” 
As normas IEC61000 e FCC-B certificam que os equipamentos não geram 
interferências eletromagnéticas ou ondas de rádios não intencionais em ambientes 
de trabalho ou residenciais, e visam garantir que os equipamentos não causam 
interferência no perfeito funcionamento de outros dispositivos eletrônicos, nem 
distúrbios na rede elétrica. São duas normas equivalentes, sendo que a primeira é 
emitida pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) e a segunda emitida pela 
Federal Communications Commission (FCC) uma agência do governo dos Estados 
Unidos. Levando em consideração o exposto, entendemos que para o atendimento 
a este item serão aceitos as duas normas citadas (IEC61000 ou FCC-B), visto que a 
certificação IEC61000 é reconhecida por laboratórios credenciados pelo 
INMETRO e que a certificação FCC é mandatória apenas nos Estados Unidos. 
Nosso entendimento está correto? 
 
7)  No Encarte A, Lotes 01 e 02, subitem 11.2 é solicitado: “Para o modelo de 
microcomputador ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com pelo 
menos uma distribuição Linux, mediante presença no relatório “hardware 
compatibility list” correspondente, devidamente atualizado;” 
Entendemos que para atendimento a este item será aceita declaração de 
compatibilidade Linux Mandriva, que é uma das maiores distribuições Linux no 
mundo, resultante da fusão das empresas Mandrake e Conectiva, sendo esta última 
a empresa com maior experiência em Linux no Brasil. Nosso entendimento está 
correto? 
  
8) No Encarte A, Item 06 - Netbooks, subitem 11.2 é solicitado: “Para o modelo 
de microcomputador ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com 
pelo menos uma distribuição Linux, mediante presença no relatório “hardware 
compatibility list” correspondente, devidamente atualizad;” 
Entendemos que para atendimento a este item será aceita declaração de 
compatibilidade Linux Mandriva, que é uma das maiores distribuições Linux no 
mundo, resultante da fusão das empresas Mandrake e Conectiva, sendo esta última 
a empresa com maior experiência em Linux no Brasil. Nosso entendimento está 
correto? 
 
9) No Encarte A, Item 06 - Netbooks, subitem 11.2 é solicitado: “Para o modelo 
de microcomputador ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com 
pelo menos uma distribuição Linux, mediante presença no relatório “hardware 
compatibility list” correspondente, devidamente atualizad;” 
Entendemos que serão aceitas declarações de compatibilidade Linux Mandriva, 
que é uma das maiores distribuições Linux no mundo, que resultou da fusão da 
Mandrake com a Conectiva, empresa com maior experiência em Linux no Brasil, 
em substituição ao relatório exigido no edital. Nosso entendimento está correto? 
 
10) No item 9.11, descreve "A resolução dos problemas ou defeitos deverá 
estar solucionada em até 96 (noventa e seis) horas corridas a partir da 
chegada ao local de atendimento". Entendemos que esse prazo de 96 horas 
corridas não será considerado (contado) nos sábados, domingos e feriados 
nacionais. Está correto o nosso entendimento? 
[...] 
 
 

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. 119/2009-
CPL/CGCC/SAA/SE/MEC, e aos questionamentos, referente ao 
Processo 23000.005159/2009-62, temos a informar que: 
 
 Pergunta 1 
O entendimento não está correto, Cada participantes será o 
responsável pela suas solicitações, conforme relação constante do 
ENCARTE “E”.  
 
Pergunta 2 
Em resposta, o entendimento está correto. 
 
Pergunta 3 
Em resposta, o entendimento está correto. 
 
Pergunta 4 
Em resposta, o entendimento está correto. 
 
Pergunta 5 
Em resposta, o entendimento está correto. 
 
Pergunta 6 
Em resposta, o entendimento está correto.    
   
Pergunta 7 
Em resposta, o entendimento está correto. 
 
Pergunta 8 
Em resposta, o entendimento está correto. 
 
Pergunta 9 
Em resposta, o entendimento não está correto, não será substituído 
o exigido no edital, mas será aceito declaração de compatibilidade 
Linux Mandriva. 

[...] 
Pergunta 10 
Está correto o entendimento.  

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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