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RESPOSTA

PROCESSO N° : 22.0.000000876-5
ASSUNTO : Pedido de Esclarecimento
 
------------------
Vem ao exame deste Pregoeiro o pedido de esclarecimento formulado por AZULDATA
TECNOLOGIAS, referente ao Pregão Eletrônico nº 32/2022, cujo objeto é a aquisição de
equipamentos de tecnologia da informação para atender as demandas do CONVÊNIO Nº
915487/2021/CGPGC/SENAJUS, celebrado entre a União por intermédio do Ministério
da Justiça e Segurança Pública e a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos
quantitativos e especificações constantes do Termo de Referência, ANEXO – I ao presente
Edital.

------------------

1. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE
Trata-se de pedido de encaminhado via e-mail no dia 01/08/2022, de modo que, estando a
abertura do certame marcada para o dia 08/08/2022, e havendo previsão no Edital,
subitem 21.5, entende-se o mesmo por próprio e tempestivo.

------------------

2. QUESTIONAMENTO E RESPOSTA
QUESTIONAMENTO:
Em seu edital, consta: 1° - 2. BIOS2.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento ou ter direitos copyright sobre a BIOS, comprovados através de declaração
fornecida pelo fabricante da BIOS, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou
adaptações, ou ajustes ou customizações; 2° - 14.4. Deverá comprovar que o fabricante
do produto ofertado não possui atividade potencialmente poluidora e utilizadora de
recursos ambientais: aquelas relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e
também aquelas que, por força de normas específicas, estejam sujeitas a controle e
fiscalização ambientais; Entendemos que estas comprovações/declarações poderá ser
retirada por meio públicos, tais como, manuais, datasheet, catálogos, ou o próprio site do
fabricante. Está correto nosso entendimento? Atenciosamente, Livia Trucolo Fiorio
Editais AZULDATA TECNOLOGIAS
 

RESPOSTA:
Com fundamento no subitem 21.6 do Edital os autos foram encaminhados ao setor
técnico a fim de subsidiar a resposta para os questionamentos, que respondeu nos
seguintes termos:



“Esclarecimento subitem 2:

Os fabricantes que possuem BIOS própria ou direitos de copyright sobre ela
detém o domínio da tecnologia para sanar quaisquer eventuais problemas
técnicos que ocorram com o equipamento. Dessa forma, o objetivo da aquisição
de microcomputadores que embarquem em sua plataforma a BIOS de mesmo
fabricante (ou com direitos de copyright) visam a minimizar possíveis problemas
de incompatibilidade de hardware e baixo desempenho, garantir a procedência
dos componentes e softwares embarcados e garantir o suporte e a qualidade
mínima esperada dos equipamentos diante da criticidade envolvida em sua
aplicação e dos elevados custos diretos e indiretos advindos da recorrência de
falhas e defeitos.

Destarte, vejamos: se um dado fabricante não possui domínio técnico sobre um
componente ESSENCIAL (fundamental) ao funcionamento e integração lógica
de seu equipamento de modo a poder garantir, dentre outros aspectos, que este
atenda aos requisitos de qualidade desejados pela Administração, garantindo
assim segurança, adaptabilidade e manutenibilidade do conjunto a ser adquirido.

Lembrando que os equipamentos solicitados são para uso corporativo, o que
requer que tenham desempenho, confiabilidade e procedência como garantia de
uma boa prestação de serviços, equipamentos que fogem aos requisitos do item
3, subitem 2 dos itens 1 e 2 do edital são máquinas “montadas” sem
padronização, assim entendidas como aquelas para as quais uma empresa
adquire peças de vários fabricantes no mercado para compor (montar) um
equipamento. Sendo que estes equipamentos não passam por um processo
produtivo padronizado, desenvolvido com o foco na qualidade e em testes
exaustivos para obter o melhor desempenho, reparabilidade e durabilidade
possíveis.

As máquinas “montadas” não possuem um padrão de produto, o que pode
dificultar a manutenção e diagnóstico de problemas que envolvem hardware e
principalmente a sua durabilidade.

Por fim, ao solicitar que a BIOS dos equipamentos Computadores estação de
Trabalho, seja desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou que o
mesmo tenha direitos copyright sobre a BIOS, comprovados através de
declaração fornecida pelo fabricante da BIOS, não sendo aceitas soluções em
regime de OEM ou adaptações, ou ajustes ou customizações. É uma garantia de
que o funcionamento e integração lógica dos equipamentos de modo a poder
garantir, dentre outros aspectos, que este atenda aos requisitos de qualidade
desejados pela Administração, garantindo assim segurança, adaptabilidade
e manutenibilidade.

Sim, Entendimento está correto. Podendo ser comprados por manuais, datasheet,
catálogos ou informações contidas no website do fabricante.

Esclarecimento subitem 14.4

Sim, Entendimento está correto. Podendo ser comprovado através de consulta
pública de certificado de regularidade emitida no portal do órgão fiscalizador,



manuais, datasheet, catálogos ou informações contidas no website do
fabricante.”

------------------

3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do pedido de esclarecimentos, momento em que se espera ter
prestado a contento as informações solicitadas.
 

Palmas-TO, 03 de agosto de 2022.
 

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro
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