
Assunto licitação 679372 Pregão 025/2017 - Esclarecimento
De licitacao <licitacao@crcrj.org.br>

Para <thais@teczap.com.br>

Data 20/07/2017 11:08

Sra. Thais,

Após consulta ao Sr. Chefe do Departamento de Informática, seguem as respostas em vermelho.

1) Termo de referencia exige Processador Intel Core i7 para o lote 3.  Sabendo-se que a lei de licitações
impede indicação de marca e modelo, sendo assim para uma maior participação de licitantes e seguindo o Principio
da economicidade, entendemos que será aceito modelo, marca soquete, cache, FSB de processadores desde que
sejam iguais ou superiores as indicadas. Entende-se equivalente ou superior processador com pontuação superior
ao exigido no edital pelo conceituado site http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Nosso entendimento
está correto?

 R: ENTENDIMENTO CORRETO.

2) Sistema operacional Microsoft WINDOWS 10 PRO 64 bits ou superior, em português do Brasil; O sistema
deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia para futura reinstalação padrão de fábrica; A mídia
poderá ser por lote de compra. Drivers disponibilizados em CD/DVD ou disponíveis no site do fabricante

Poderá ser fornecido SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO,      versão para teste. Está correto
nosso entendimento?

 R: ENTENDIMENTO INCORRETO. PRECISAMOS DA LICENÇA NORMAL, DEFINITIVA, NÃO SERÃO
ACEITAS LICENÇAS QUE NÃO FOREM COMPLETAS.

3) Termo de referencia exige "Teclado , mouse, monitor  do mesmo fabricante do equipamento" . Sabemos
que o TCU já se manifestou sobre a exigência de equipamentos, tais como placa-mãe, teclado e mouse do mesmo
fabricante conforme abaixo:

"não incluir em edital de licitação cláusula que obrigue a placa-mãe e a Bios - Basic Input/Output Software serem
de propriedade do fabricante do equipamento, por ofender os princípios da competitividade e da isonomia, nos
termos da jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (Acórdãos ns. 998/2006, 2.479/2009,
632/2010 e 213/2013, todos do Plenário); e

Conforme Relação 24/2011 - Gab. do Min. JOSÉ JORGE - Segunda Câmara:

"1.6.2. a inclusão de cláusulas restritivas ao caráter competitivo da licitação afronta o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei
nº 8.666/1993, a exemplo do ocorrido no edital do Pregão Eletrônico nº 32/2009, para aquisição de equipamentos
de informática, em que foi exigido gabinete e placa-mãe padrão BTC e placa-mãe, monitor e BIOS desenvolvida
pelo mesmo fabricante do equipamento;"

Conforme Acórdão 2403/2012 - Plenário TCU DOU 05/09/2012

"A exigência de equipamento com periféricos do mesmo fabricante, sem possibilidade de aceitação de monitor,
teclado e mouse de diferentes marcas, afronta o disposto no art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93."

Diante do exposto, será aceito componentes em regime de OEM. Nosso entendimento está correto?

 R: ENTENDIMENTO INCORRETO,  POIS QUEREMOS EQUIPAMENTOS COM GARANTIA ON-SITE QUE É
UMA GARANTIA DADA POR FABRICANTES, LOGO ESPERAMOS RECEBER PERIFÉRICOS QUE SEJAM DE
QUALIDADE E HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. ACRESCENDO AO FATO, DE QUE PRECISAMOS
PADRONIZAR O PARQUE DE INFORMÁTICA DO CRCRJ.

4) Termo de referência exige para o lote 3: Memória:   4 slots

Sabemos que o TCU já se manifestou sobre a exigência de 4 (quatro) slots de memória conforme AC _1147_08_14:

157.2.5 abstenha-se de exigir quatro slots de memória DDR3 para desktop padrão (item X);

E conforme ACÓRDÃO Nº 4001/2014:
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"Vistos estes autos de representação apresentada pela empresa Teczap Comércio e Distribuição Ltda. acerca de
possível restrição ao caráter competitivo em processos de aquisição de bens de informática, em razão de
especificações exigidas pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) no âmbito da Portaria SLTI/MP 2/2010;

Considerando as determinações consignadas no acórdão 1.147/2014-2ª Câmara para avaliação pela SLTI/MP da
necessidade de alteração da Portaria SLTI/MP 2/2010;

Considerando que as justificativas apresentadas pela SLTI/MP dando conta da exclusão das especificações citadas
nos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.6 do acórdão 1.147/2014-2ª Câmara e da alteração das especificações
mencionadas nos subitens 9.2.4 e 9.2.5 do mesmo julgado são suficientes para afastar as restrições à
competitividade alvitradas na referida deliberação;"

Sabendo-se que a exigência de placas com 4 (quatro) slots encarece o equipamento e seguindo o
principio da economicidade, não será exigido placa-mãe com quatro slots. Nosso entendimento está
correto?

 R: ENTENDIMENTO INCORRETO. NA HÁ RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE, UMA VEZ QUE TAIS
CARACTERÍSTICAS SÃO COMUNS PARA GABINETES E SEGUEM A PADRONIZAÇÃO DO PARQUE DO
CRCRJ.

Na expectativa de termos dirimido suas dúvidas, permanecemos à disposição para prestar qualquer outro
esclarecimento.

Att.
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