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ESCLARECIMENTO 
 

Pregão Presencial nº 106/22  P. A. n.º 51940/22  
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. 

Empresas interessada em participar do Pregão supra, fez os seguintes esclarecimentos: 

QUESTIONAMENTO 1. No Item 01, é solicitado: “Placa de som Hd 5.1 canais com 

conectores frontais e traseiros”. O padrão utilizado pelos principais fabricantes de 

computadores do Brasil (HP, Dell, Positivo e Lenovo), é a interface de Som Onbord HD 4.1. 

Conforme mencionado no objeto desta licitação, os equipamentos serão de uso 

administrativos, desta forma para aumentar o número de licitantes neste licitação, 

entendemos que será aceito também a interface de Som Onbord HD 4.1. canais. Nosso 

entendimento está correto? 

R: Em função da aplicação de compra vantajosa para o município, a opção mínima de 04 

alto-falantes e 01 subwoofer atende aos critérios de usabilidade. 

QUESTIONAMENTO 2. No Item 01, é solicitado Fonte bivolt – 350W – (24 pinos + 4, 2 IDE, 4 

sata)”. Utilizamos em nossos equipamentos somente fontes certificadas por laboratórios 

competentes e dimensionamos a potência necessária para que a fonte suporte não somente 

a configuração ofertada, mas também alguns itens de expansão. No caso de 

microcomputadores com a especificação solicitada, fontes de alimentação com potência de 

230W (reais) atendem perfeitamente às necessidades do equipamento, salientamos ainda 

que houve uma diminuição considerável do consumo de energia dos processadores devido as 

novas tecnologias de fabricação de arquitetura. Nossas fontes possuem certificação 80Plus 

Bronze, tendo em vista a preocupação com a preservação do meio ambiente, damos 

preferência às fontes de menor consumo energético possível e que sejam mais eficientes. 

Diante do exposto, entendemos que será aceito fonte de alimentação com potência de 230W 

reais, desde que suporte à especificação solicitada no edital e expansão de alguns 

periféricos. Nosso entendimento está correto?  

R: Para fins de economicidade, o entendimento do licitante se faz correto, desde que sejam 

apresentados equipamentos de amostra que demonstrem folga no dimensionamento da fonte 

em minimamente 25%. 

QUESTIONAMENTO 3. No Item 01, é solicitado Gabinete tipo torre, porém na descrição 

deste mesmo item é solicitado que o Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou 

horizontal. Gabinetes Torres não tem esta função, o padrão utilizado pelos principais 

fabricantes de computadores do Brasil (HP, Dell, Positivo e Lenovo) é o Gabinete SFF que 

funciona na Posição Vertical e Horizontal atendendo o edital, portanto entendemos que se 

ofertamos o Gabinete no Formato SFF (Horizontal e Vertical) estaremos atendendo o edital. 

Nosso entendimento está correto? 
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R:  Em função da aplicação de compra vantajosa e oportunidade de modernização do parque 

computacional, as empresas interessadas poderão ofertar gabinetes SFF que efetivamente 
ofereçam a função de uso vertical e horizontal. 

QUESTIONAMENTO 4. No Item 01, é solicitado 1x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) 2x PCIe 2.0 

x1. O padrão utilizado pelos principais fabricantes de computadores do Brasil (HP, Dell, 

Positivo e Lenovo) é 1x PCIe x16, 1x PCIe X1, 1x PCIe X1 (M2 2230) e 1x PCIe X4/SATA 

(M2 2280). Entendemos que está atendendo o edital. Nosso entendimento está correto?  

R: Considerando os avanços nas tecnologias de informação e comunicação, torna-se 
imprescindível adequar e modernizar os equipamentos do município, portanto o entendimento 
da empresa se faz correto, porém salientamos a importância da observação da descrição 
detalhada dos itens e componentes dos equipamentos apresentados na página 24 do 
processo editalício e o critério 8.3 da apresentação de amostras. 

QUESTIONAMENTO 5. No Item 01, é solicitado gravador e leitor de CD/DVD (DVD-RW). 

Este item está caindo em desuso pelos principais fabricantes de computadores do Brasil (HP, 

Dell, Positivo e Lenovo), não são mais utilizados e acaba tendo um custo desnecessário. 

Diante do exposto, para aumentar o número de empresas participantes do certame e 

economia para os cofres públicos, entendemos que será aceito Microcomputador sem a 

Unidade de DVD/RW. Nosso entendimento está correto?  

R:  Entendemos estar parcialmente correta a alegação da empresa com exceção dos 
microcomputadores constantes do Item 2 – Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que 
deverão possuir obrigatoriamente a unidade de DVD/DRW, as empresas interessadas 
poderão ofertar para o Item 1, microcomputadores sem a unidade de DVD/RW. 

QUESTIONAMENTO 6. No Item 01, é solicitado sistema operacional Windows 10 pro (64 

bits) com licença. Para evitar que a empresa vencedora, adquiram os equipamentos do 

fabricante sem o sistema operacional instalado e antes de efetuar a entrega, venha fazer a 

instalação do Sistema Operacional não original, a Microsoft, pensando em evitar a "pirataria", 

determinou como regra, que a partir da versão do Windows 8, todas as ativações do Windows 

fossem digitais e inseridas na BIOS do equipamento, já saindo de fábrica e devidamente 

ativada. Desta forma, entendemos que conforme regra estabelecida pela própria Microsoft a 

licença deve acompanhar o equipamento desde sua fabricação e possuir ativação na BIOS 

(BIOS OEM Key) e não possuir etiqueta do serial fixada no equipamento para posterior 

ativação, evitando assim a “pirataria”. Nosso entendimento está correto? 

R: Entendemos estar correta a alegação da empresa e, além do sistema operacional 
Windows 10 pro (64 bits) com licença, as empresas interessadas poderão oferecer a versão 
com ativação na BIOS. 
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      Carapicuíba, 04 de novembro de 2022. 

 

Sem mais, 

 

Eidmar Carnuta da Silva 

Pregoeira 


