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Prezados,

Seguem as respostas, em vermelho, aos seus questionamentos feitos ao PE025/2017;

1) As especificações do edital para o lote 03 exigem a entrega do computador com o sistema operacional

Windows, com vistas a proteger a esta instituição da compra de softwares piratas, considerando que o Termo de
Licenciamento da Microsoft dispõe que “qualquer oferta para distribuir partes do pacote de software da

Microsoft (como apenas o selo de autenticidade) não está autorizada” e  que  o pacote completo de
software deve incluir o selo de autenticidade, o CD com holograma Microsoft e manuais”. solicito

esclarecer:

a) Está correto o entendimento que a licença do Windows solicitada deve acompanhar mídia

original de instalação com holograma da Microsoft, Selo de autenticidade e manual, para evitar

que está instituição adquira software pirata?

1. 

Maiores informações em:

https://www.microsoft.com/pt-br/howtotell/Hardware.aspx?tab=PCPurchase

R: Sim está correto o entendimento, a licença deve ser mídia original de instalação com todos os itens
de segurança da Microsoft.

2) Ainda referente às especificações do edital para o item 01, o qual exige a entrega do computador com o
sistema operacional Windows, com vistas a proteger a esta instituição da compra de softwares piratas,
considerando o disposto no artigo 9 parágrafo único da Lei nº 9.609/98 que dispõe:

Art. 9º O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.

Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no caput deste artigo, o documento
fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso.

a) Está correto o entendimento de que, a licença do software Windows, assim como os números

das licenças de uso do softwares devem vir discriminadas na nota fiscal, quando da entrega do

material?

1. 

R: Sim, os valores deverão estar discriminados na Nota fiscal, detalhando cada item.

 3) Dispõe o edital em seu anexo I – Termo de referência – Das Especificações para o item computador, solicita que

o mesmo possua uma porta serial, quanto à exigência das conexões serial, tendo em vista que esta não é
comumente encontrada nas placas mãe disponíveis no mercado, uma vez que foi substituídas por conexões mais

avançadas, solicito esclarecer:

a) Será aceito a oferta de computadores que não possua tal conexão?1. 

b) Em caso negativo da pergunta anterior, está correto o entendimento de que será aceito a oferta

destas interfaces via adaptadores instalados em slot de expansão PCI/PCI Express e/ou por meio

de adaptadores internos com saída nos slots de expansão traseiro?

2. 

R: Não será aceita a oferta de computadores não tenho essa conexão.

R: Sim, está correto o entendimento.

Na expectativa de termos dirimido suas dúvidas, continuamos à disposição,
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Att.

Comissão Permanente de Licitação
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